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تهمؤتصأبحاثةع.ابطفيعاولتهعلىالعري!العلمىالتراثمعه!درج

عندمو!علابتاريخوالمهتمينالعلياءيديبينيفمهووماتباعاالسنوية

والذي(العربعندالعلوملتاريخالتا،صعالسنويالمؤتصرأبحاث)العرب

بالذكرىخلالهواحتفل1985ليسان25-24بينماالرقةمدينةفيآقيم

واقا.المبدعالفلكىاالبتانىاللهعبدأييالرقىالعربياالمالملوفاةالالفية

مهامهاحدىبقلكيحققفانها!لمياالواجبيهذايقوماثالترامعهدكان

ا؟لحضارةعلىوفضلهمللمربيتنكرونني،ذلاأولئكأمامويضعالرئيسة

قدمهاالتىالكثيرةالمساهماتمدىتثبتبينةوأدمةدامغةحججاالانسانية

الكبيراالفضلفيهالهـموكانالمختلفةالملوممجالاتفيالتاريخعبرالمرب

كله.العالمفيالعلميةالنهضةعلى

فيوأبحاثهقوافينهاووضعدرسهاالتىالكوويةوالمثلثاتوالبتافي

قلك.علىدليلخيرا/لريافياتواالفلكاميدان

لذينوالباحثينللعلماءيلالجقبالشكرتتقدماذده!ملاادارةفانوبمد

الابحاثمذهتحققآنتتمنىأنالايسعهالاالمؤتعرمذاأبحاثفيسادهعوا

منها.المرجوةةثالفا

.،القصدوراءمنوالله"

المربىالعلميالتراثممهدم!يى

ماغوع!خابدالدكتور
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الؤصصءىعاع!عطوعات

بص+!اعنصالملو3لمنا.بغالناسعالنوي

إلكسمالرؤوفعبدالدكتورالسيدرعالهةتحتالرقةامدينةفيعقد

خلالالعربعندالعلوملصاريخالتاسعالسخويالمؤتمرالوزراءمجلسر؟يمس

الدكتورةالسيدةمثلتوق!،1985(ابريل)نيسان25و24يومي
الوزراءمجلسرئيسالسيدالقومىوالارشادالثقافةسةوزالعطارنجاح

.الافتتاححفلفي

قدمهاالتيبالمساممةالتمريفائؤتمرلانعقادالاسا(سىا،لهدفوكان

المساهية.مذهوبأهميةالعلومفروعمختلففيالانسافيةأرةللحضاالعرب

التالية:الموضوعاتعلىالابحاثتركيقوتم

الرقىالمربىالمالملوفاةلالفيةالذكرىبا)حتفالاخاعمةبحثحلقة-

ءالمبدعالقلكيالبتانىاللهعبدأبي

والصيدرلانية.العلبيةالملومتاريخ-

التطبيقية.الملومتا(ريخ-

الاساسية.العلومتاريخ-
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باى

العامالاشرانلجنة

سثمانمعمدالاستاذ

حوريةعلىمعمدالدكتورالاستاذ

ماغو!خالدا!حعورالاستاذا

المؤتمررئيس-آ

حوريةعليمعمدالدكتور

لعلميةا1ال!جنة

مافوع!خالدالدكنور

لهقشعالألكريماعبدكتورلدا

الرلهاييقيصلمعمودالدكتور

شلهوبساميالدكنور

التونجيمعمدالدحمور

امام1معسدالاستاذ

باالبازميرمعمدالدكتور

العمدالعميدمبدمعمدالاستاذ

رستممعمودالدكتور

السبعمروانالدكتور

الكيالياسعقطهاللكتور

ئيضا

الرتةمحافظ

حبجاممهلهمسر

العربيالصلميا،لتراثممهدمدير

العلوملتاريخالكصوريةالجمعيةرئيس

حلبجاسةرنيمس

المربىالعلصىاثالشسصمه!مدير

العلييةالصلومشاريخقسمرئيمس

التعلبيقيةالعلومتاريخقسمرئي!س

الاساسيةالعلوميختاضقسمرئيس

الترأتممه!فيالمحاضرالاستاق

حلبجامعةأمين

التراتمعهدفياللحاضرالاستاد

الرقةمعافظةفيالتنفيذيالمكتبعضو

التراثممهدفيالمعاضرالاستاد

التراثمعه!فيالمحاضرالاستان

الراثمعهدفيالمحاضرالاستاذ
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كةلهر+و.+اوه+ ء..اتعفيا+.!لا

غو!ماخالدالدكتور

اماممصدالاستاذ

تافيحياةالسيدط

العمداسيدعبدمععددي!لا

العميدل!أحمدالسيد

العميديجاسمخليلالسيد

رفاعيأملالأنسة

سمانالحميدعبدالسيد

اويمبروجيهمعمدالسيد

لهمندسميرمعمدالسيد

كاتبناميطسيد

أسة!نأخرىلجانشكلتوقد
لبرتحقيقاالاداريةالمهصاتبهاأنيطت

العربيالملصىاثالتىمعهدمدبر

حبجامعةأمين

الشقافيةالعلاقاتمديىة

الركةمحافعلةفيالتنفيذيالمكتبعفو

الرقةمدينةمندوب

الرقةمديخةمشدوب

الخاصالمكتبمديىة

اثالتسمعهدئىةدائي!كلىص

الجامعةمجلمىمكشبمديى

المربيالصلمىالتراثمعهد

حلببجاممةالصامةال!لاقات

المربيالعل!يالتراثومعهدحلبجاممة

المؤتصر.نامج

المركزصالةفيأقيمتالمعارضهـنعددتنغليمالمؤتعرانمقادو(رافق

الرقة:بمدينةالعربىألثقافي

الجامعيالكتابمعرض-

الخاصةامتباتوكتبمنشوراتمعرض-

المربيالعلصياالتساثمعهدكتبمعرض-

الرقةفنانيمعرض-

حوريالرحمنعبدللفنانالعربيالتشكيليالمعرض-

نشاص)للدكتورينالطبفيالعربيالتراثكخوزمنجديدةلقىمعرض-

.(بشوروحناا،لحمارنة
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العلوملتاريخالسوريةللجمميةالمامةالهيئةعقدتالمؤتهرانمقادوابان

ووزعتيدالبلمالادارةمجلساعضاءفيهانتخبت،العامالسنوياجتعاعها

يأتي:ماوفقالمهصات

رنبساماغوعدخالدالدكتورالاستاذ

س!ينللرنباناشعالهةالكرلمعبدالدحعورقاذالاس

للراميخاالاماممعمدالاستاق

خدوقللصأجنامعجوبسليمىالاستاذة

عنولمالرلاعيافيصلمععودالدكتورالاستاذ

عنواشلهوبميساالدكتورذات!مالا

عضر!اكبيكوازغلولسعدالاستاذ
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الوزراءمجلسرئيسالسيدممثلكلمة

العطارنباحالدكتورة

أ.لقومىوالارفادالثقا:فةوزيرة

:والاحواتالاخوةأيها،اءالاعؤفوي!ضلا،إلاجلاءالعلصاءالسادة

التىالمكانةفي،انه.السيادةعرضعلىليتربععصرنافي!لعلميرتفع

فكأنه،التبجيلشموعكلمحرابهأمامتضضوأجليلاسيد"ايبدلمو،احتلها

فلا،الاسطورةفيكماالثورقرنبد.ورماآعتلتالتيا،الدنيااسدلأرةيمتلي

هذاالتكنولوجيازمىفيشانيقومولا،بقانونهالاشىء،بمدمن،يصحرك

منه.بمساعفةالا

أبينا،أمشئنا،وانخا!زمنناقانونالحلمأن،أخرىبكلمة،النقل

ن!منعللقةلهيهاالاجتهادإت،ومقولاتنظرياتعلىمبخيلانه،لحكمهشضخ

،تتفرعومنه،القوانينأباالملممادام،للنقضلاللتطويرمحاولاتفي،زاتها

الترا:منمحيعلا،مذهاخ!ايأفي،تصبحالتيالمسانل،رم!لامدىعلى

،والاكتشالهناتللاوتكاراتالخيرةاولالبيومكلتصبكليهماو(في،والمعاصرة

الذهني،نتاجنافي،كأننا،سبقتاعلروحاتصنأساسعلىالا!لروحاتولبناء

له.كليةأنضصخانعطفى

يمددورة،المؤتصرمذاعقدفيالمبذولالجهداالىأنظوالمنعللقمذامن

الاسهام"جنت!اءومن،فيهالبحثيكونأنوآول،يرتفنظرة،أخرى

هذاوامصية،الملمفروعمختلففيالانسانيةللحضارةالعربقدمهالذي

الاشياءققرربنتائجلا،منهالخروجيتموأن،شلحمملاواسعا،االاسهام

،للاجتهاداتمفتوحاوتدعه،تراثناعنالكثمففيتفنىبدراساتبل،وتختصها

سبى،منلا:ريخنافيكانماجلوةالىبذلكنعلحنى،اراتللانا،للافافات

فيأنتم!ونوتشخص،البشريةأ)حضارةتعرفه،علمىنتاجومن،جهدومن

أعلنان،المؤتصرمذافي،ألمزمرمتسا،اليهالاثارةوتكفيخي،قضاياه

أبحاثامقدمين،الاعما(لجدولحسبعملهمالاجلاءالعلعاءيبد.أثم،الافتتاح

خلالهامنالتعرفوا،مخهاوا(لاؤ!دة،اليهااالاعمغاءفيأرغببمنتاخلاتومدا

والحاضر،المافىفيولتعلبيقاته،العنمىلتراثنا،مفيدة،يدة!ججوانبعلى
أكيمكن،شانعليهيملولاالذيالملمشانأنولو،يساعفالوقتانلو
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تتايعت.مهماجلساتفيبهيحاطأو،مجلدو1،بحثاوأ،ندوةفييستوعب

عريقة،حضارةناتأمةاننالكمقلتاذابجديدسآتىاننيأحسبوما

محيطسنوأتكبيرينرأفديننهريزنا1كاال!ربييناوالشقافةالعلموان
تنتشرأنقبلانت!ثرنابالملمانناالىالنظرألفتلكنني،البشريةالمعرفة

صرحعلىبنيقد،الحلمياصهامناوأت،تخصيصامنهاوالادب،الثقافة

شعدحيض،والاشعاعاالتوهجومنبروالأرتفاعالضخامةمنكان،معسفي

مفكرادفتكبيرةأنجازاتللصالمم!قو:اوروباعلىوفاض،الدناعلى

تفوقلاالممرفةفياوروباتتكالمعندما!:يقول!أالىدريبرجونمثللاحثا

بل،وترقي!ها(لعلومتهذيبعلىيعصدونالعربن(اك،قليلاالاكافراريا
والكيمياءالف!ك1ووالرياضياتالفلسفةقيانتصاراتهمان.يخترعونهاكانوا

."منهاأهمثمومن،الحربيةافىسضارأتهممنوأعظمأبقىأنهاأثبتت،والطب

باعتبارممالملحربالىننظرأنعليخاينبفي":مبولدتالعلبيعةالمعاوقا(ل

للملوممفهومنامنا،لتسميةمذهآخذين،الطبيعيةال!ملومالحقيقييرالمؤسسين

.،ناععرفيالطبيعية

هذهأن،أعرفكما،تعرفونفأنتم،اخرىبشوامدالاتيانأريدولا

الىسبقناتؤكدأت:هاداالىالاستنا.دلى*،المهماروأ،بكثرةمبذولةدها؟وشلا

وقتنافي،المهمبل،وعصورعصورمدىعك،فيهالكبيروحضورنا،العلم
وفنمسقها،،تمثرحهاوأن،العلميةباسهاماتناأجيالنانحرفأن،امنالرا

وقسهم،التراثىازبالاعشقشعورعلىالاجيالمذهتكونكى،لهاوتقدمها

اسهاميتواصولوكى،العلمحقلفي،وواجبها،نصيبهاجقففيبلاورما

اغتنتكما،اللاحقةالبشريةأحضارةابمثف،ركتناوتفتني،العلمىالمرب

لسابقة.11البشريةالحضارةابصثماركتنا

بتخصيصال!ربيالعلميالترا:معهدوأحسن،حلبجامعةأحسنتلقد

فالتراث،أخرىبمددورةو.عقده،العربعندالملوملتاريخمشويمؤتصو

حافرهفي،ا"لواقعمنأصاسيجزءومركاالجماميرعندنغسىمخزونهو

الوقتفيهوالتر)اثفتحليل،الواقعمكوفاتمنجؤءاالتراثولان.هيض(امو

طبقالهتفسيراعادةموالتراثوتجديد،الرامنةلصقليتناتحليلنفسه

الصفحاتلارلموعكشفهوءفيهالعلميةاجوأتباعنالكشفاو،المعرلحاجات

خلالمناغنافهوفي،العلمىالتراثا؟ذمفي!دتفياسهامومو،حضارتنافي

مذاحنروا،وأجانبعربمنأجلاءعلماءسيلقيهاالتىالقيمةالبحوث

وازاحةكاالناسبينلنشرهالاكيدوالسصي،العلمبحبمدفوعين،المؤتص

التاريخ.يو،اطمفيالمهدعليهتقادمعماالستر
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ةب!مجاخافةفمطي،ممهاالتماملاوني،الحنمارةافهمفيأننانلك

ذلك،منأكثر،ينفذلاافسافياكنزاالحضارةونعتبر،يومكلمتبدة

،سومكلتتحققالتىالدلمصيةالافايغاتوصا،از!يادالىموبل،ينقصلا

ولاثم.ازديادالىهوالذيالمالهىالحضاريالعرحفيجدباةمداميكلاا

نا،ونحئ،المتطوربإ"لبدأئمانياس،تىاثناعنكشفنافي،اننا

لافاننا،التراثمذافيالملاميةالجوانببمضعنلنكشف،اليومنجتعع

عرية،ةيم،دقت،نافةفظرةارليهننظسبل،حولهتقدايسيةعلقوساارسنصا

للحاضر،اضاائتهيععلىالذي،الحىنب2الجاوخاصة،ككلالتراثتاخذ
تبقىاناءوالاعداالمستممرونارأرااشياءا،لنورفيوتضع!تجلوه،وتكشفه

ا(لحاضرةالناأجيانعطي!أيدشفافصا،الجواتبمذهنكشفاقونحن،ا؟لظلني

فيالكبيرالاسهاممذاأسهصواني،ذلاغسلافنا،تقاخرمادةلا،تحفينمادة

كانتابميمأنوا،نواصلهمبمانالجديىاوننحن،أنواعهامختلفعلى،الملوم

ثقتناك!ذبتترسخكي،جديي!ةاتعطاءاعطاكلاتهمالىونضيف،ونجددمم

اهبداالذياالشوع!ااصلةموافيلناحالهزاالثقةامذهمننتخذوكل،بتراثنا

.الاجداد

يخضوالا،بهامسلمحقيقةهذه.أصابهفنحن،العلمفقولواذ

بينقسمةالعلماآننلك،علومنافطورواجاوواآخريناماأقواأنقيمتهـامن

يبقىلكن،الاغناءالىالسييلموالعلمىالتبالالوأن،الامموبين،النا!س

حا،ضرفا،فيوسنكونى،المجلينوكنا،لسباقين1اكناوقد6لناالسبقل!ضف

قطرنا،يشهدهااملتىوالثقافيةالملميةا"لنهنةبفضل،ماضمينافيكناكما
الاسد،حايفنلى،الثقافةالواسعا،الذكا*لحاى11،المثقف،المنا)فلرئيسهبقيادة

،اج!يدايومكليضيفونا؟لذين،العلليمةفيمنهمانتم1و،علصائناوبففل

.التراثافي،نر،قيم،جديدقديمعنالنقابيكشفونو

أجلومن،ناترصم!،ضر.الارياحريع1من،ا/لعيونفان،ذلكأجلمن

وثقافة،،علما.الداؤاوبالعول،الرامنةنهضتنافي،نواع!ل،ذ؟لك

الاحفادويععلي،الشوطاول.لنوابل،الميونتلكلتبهرلا،واجتما،عا

ومن،الصلباومن،النسبمننكونوبنهلك،ا"لاجدادأعطاهلمااضافات

ألينا.ابالنسبةصورهمعليهانطوتالذيالاملترعلى!الرجاء

ا-لتي،ةصي)دحلانهضتناوهذه،تا،ريخناوهذا،نشمخقل،ونقمو

نازيين،أع!د"ءفيهنواجهوقتيخا،ا،لفذرئيسناويقودهااهي!ىيو،يبنيها

عنونليافعكنااق.او.جيمعاوسهدهممها،والاثرافهالثعاوالمر،اثسلههممهم

عن،نفسهالوقتفي،ندفعفانما،حياضناوعن،حدودناوعن،أرضنا
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تقديماكشوقمنصدورنايعصماوكل،وثقافتناحغارتناوعن،شاثنا

والرقيوالسلمةلإ!علاخدأمةفيوضصهعلىوىأبا،با،لصولخاغعاحبا،لدالمق

،احتلالأو.عدطوانيكونالاآلاجلالمكافحةالانسانيةمصلحةوأفي،البشري

ضعبخافنصرو6اراضيناونحرر،حقوقنانستردأنولاجل،وتميرقتلأو

الذيالثوريالخن!قفيونكون،المربيةوقضميتنا،الفلسطينياالعربي

وأحرأرها.نياال!ثوارقيهيقف

والعا/لمالاوسطا.لشرقخريطةنقرأا.وحولنابنايدورمان!رفءاننا

المولومشطلبات،منهاموقفناالىونرى،واثقة،متمعنة،هادئةقراءة

ذلك،أجلومن،وجهخيرعلىبهاوننهض،مناالمرجوةوالعوميالوطني

هذالاواشوقد،متوازاناستراتيجىانمينلنايكونأن،ذلكرأسفيبل

معهم،ونحن،لبخانفىاخولناندأءولبينا،زلادتهونرلد،نكادأواقالميزا

كليهما،العربيينوالمغربالمشرقفيأخوتناأجلمن،الكفاحدعوةلبيناكما

كاتمملاميالاسعماناتفاقوضد،وا)جديدةا"لقديمة،ديفيدكامبضدووقفنا

،مبنءألبنا)نيكونبأننسمحولن،عليهاأعلنالتيضالاسفيهنف!نسو

وأقدام،الاساقلجيينأ!حتلينأمأقداتدوسهتراباأو،محييةأو،مقسماأو

ذلك،أجلومن،صسئولاكاندك!لااز،عهدوهذأ،الامريكيينالاعبرياليين0

الداخلية،جبهتنانمدو،يباوتربأساحةهاونجهق،المسلحةتناقوافعدفافنا

الوطنبقاعكلفي،العربالو!لنيينألىاليدونمد،وقلوباصفوفاونرصها

،موحدةواحدةجبهةنكونأرسبيلفيم!هموتتكاتفالاصدقاءالىوا،ا.لمربي

وتهزمها.الامريكيةئيليةاالاسالهجمةتجبه،مخاضلة،ثائرة

مهصانباليولا،لناوص!طكون،/لنا،الضاريالمعتركمذافي،و،النصر

ارلعددوةد!لاكل!ؤو،لهاأكفاءلحن،حروبمنوخضنا،تضحياتمنبذ"لنا

،الريادةشرفولسورية،ومصيرناووجورناوحقخاان!ضرأسبيلفي،لخوضها

وقائدته،،وقاعدته،الالصصودصخرةتكونأنالفخ!ولها،القيادةوشرف

وعلموتدريبسلاحمنعدةلذلكتةخذوأن،بهوتلويالاذىعلىتثبوأن

الحديثة.انهضتناعنوانموأجتماعىواقتصاديوبناءوثقافة

ألاخوةأيها،ال!لماءأيها

نا،الضخمةا،الحياسيةالكلماتر،اوفي،يوما،نكنولم،لسنا

وفي،ذلكمنيقينعلىوكونوا،أقوالناهيوافعالنا،الناأفماموواقعنا

اعلاءسبطوفي،واشماعاتاريخااحلمااسمعلىعلىد!ميي!لاالمؤتصرهذا

وسخكون،كخاوقد،علسيايكونأنينبغيالكلامفان،ر/ايتهورفع،شأنه
الحتمللقوانينفهمناولارر،علميةنظرتنالان،كلامنافيعلميين،جصيعا

للزمو،سبباالاأجدولا،علميةوالتا/ريخالمجتمعسيرورةتحكما"لتي
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،الكفاحلقوانينوفهمه،ونظرته،ناقاثعلعيةمذهأنأقولحين،ألاعتدادو

طريقناأننعرفلانناكاىل،ابنولاآصامأالىنمضي،توجيهاتههدىفيواننا

قي!عنهيحرلهناأو،وجومنافييسدهانأأحديستعليعوالن،الظفرطريق
نملة.1

وبوصلته،عصرناقانون،أسلفتكما،فهو،ئلاثاتبارك،مل!لاتبارك
فيهالمشاركهيئالىأنقلوأن،مؤتمرهرحابفياليومأكونأنويسعدنى

كاراعيهالكسمالرؤوفعبدألدثتور،الوزراءصجلسرئيسالسيدتحية

التوفيق،اوبالنب!حجصبمالكمتمنياتهة،4افتتاصفي،مشكورا،أنابنيالذي

حلب،لجامعةالشكرأجزلوأن،والمشرفينعليهالقيميناباسص"أمشكرنوألم
الرقة،ظف،احمسلمانمحمدق!خ.!اللو،فيهاالصربىالعلصيالتراثده!مو

و(الاشرأفوتنظيمهالمؤتصرهذالعفالمبذولةالجهوومعجهودهضفرالذي

نجاحه.الىتؤديالتىالترتيباتعلى

عندإلعلومخير/اتلو،للعلميكونأن،ومجي!،ورائع،ثمينهوكم

مذالهويكونالمؤتصريتكرسوأن،اضطراا!نمربوعفيمؤتمرالعرب

ألبعيدءوالعيت،والنفع،وألالق،الحضورآ

؟!لتقدير!مقرونةالتحيةولكم،أياد-كمعلىوأشد6جعيعا6أحييكم

الملمىاكسومذا،الجهدمذامنالمزيروالى،الثقةبامرصوفةوالامنية

الكريم.
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كلرلةمعالهطكلمة

سلمانمعمدالاستاذ

الثعافةوزيىةالمعلارنجاحالداكتورةأ(لسيدة

تصالمزراعيالوزراءمجلسرئيسالكسمالرؤ،وفعبداالدكتورالسيدعنمعشلة

.الضيوفا"لساد-،ترالمؤاعضاءأالسا!ة

لتاريخالتاسعالمؤتمستحضنالتياسنةالم!مذهفيوفيفعامأ،لفقبل

مراحلفيتومجتو،التي،والتفاؤلهوالترحابالحبيكلبالمسعندالملوم
النمظريةوالعلوم،الافسانيةرتوالمعالم،والثقافة،الفكرباخير.اتلامنكثيرة

وتطورما،الحضا،رةبناءفيوساهعت،الانسانيةمسيرةاغنتالتىوالشطبيقية
.(المأمونزمنفي"الاارلأضلمحيطعلصيقياسأولالرقةفيجرىحيث)

البتاني(اللهعبداابو،الرقي)الفلغيالعربياالعالمعاشالرقةفي

الغكرية1تهحيامنلجوانبالململمىإلمزتصمذاأ،بحاثبمضوأمرسةبهالمحتقى

أبحافهعلىالضوءوتسليط،وفاتهعلىقرونعشرةمروربمناسبة،والحلمية

منبلنتالتيوالريافياتالفلكفيالعلعيةاعاته1و،ابوعلومهاساتهو!را

نقللمان،أغلبهفييتفقماالرقميالتجريبيوالقيماس،الملميةأ"لدمقة

كع،اسبمنبالرغمالمضطراهذافيالمماعرةاالملصيةالاكتشاناتأحثمحكله

ة!همسألةيؤكمهومذا،و،تجا،رلهأيحاثهفيالبتانىاستخدمهاالتياتالاووا

تش!اعالذيعصرماح!وىتجاوزت،منفردةعلميةعبقىيةالبتانىأنوهى

للانسانيةتتردأنوالتجريبوالمتابمةالمخلصالجهدعبرواسصتطاعت!فيه

،وا،لرياضياتالفلكالىمجانيالملصيةالحقائقواالممارفمنعظيصاشاثا

.العلوماهذهوتصورية2البشررقىفيبآخراوبشكلساهم

تس!أو،الاتعئا:لهأاقامتالمبقصيلهذاالرقةمحافظةمنوتقديرا

ومعهد،حلبجمامعةمعاونوالتعاوبالتنسيق.باسمهوثار"ماو.مدرسةساحة

بمقدالشثديرهقايتوج(الشكوكلالشكسالهما،ال!ربيالعلميا.لتراث

.ىن!تبلابلدالرقةمحافطة؟رضعلىالكريممؤ،تيركم

نههوواحد،يتةا!عسفي6وردمربل،ء1،صعيخادرحةليى)1(لبتاني

ا.لانسانيةالحضا،رةاغناءفيوصاممت،المربيةالارضعلىفتحتعبقىيات

-،2-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عبقرياتبفضلتتفتحانها،منامسبةةير/اعضحظسوففيالاتنمولافالعبقسية

والحضاريالعلمىاوالصرح،ستليهالعبقرياتالسبيلوتمه!-سبقتهاكثيرة
،مناكو،أهخابرزتفىديةبعبقريةمرتبكااليس،العربأقامهالذيالشاول

منها.واحروة..نيالب!ا..ةكثنياتيعبقسبل

الامةقدمتهاوكثيرةعاليةقاماتبايطوتطاولتالعبقريةهذهنمتوت

ليسالانسانيةالحضص!رةفياسهامهااناهـؤكدة،إلطويلتاريخهافيالعربية

وشامل.جومريهوبل!ؤقتاولاعابرا

المربعندالعلوملتاريخالتاسعالسنويا،ؤتصرأهمية:تأتي،هنامن

ارثاداخلهافيتختقنألتىوالجديرةالقديمةالبتانيمدي!ةييعقدفهو

تنهضأنباقصدارأهاها.مول!لاوالنمكرمجالاتمخصلففىعظيماريا1حضا

عنرم!ثتو،أمتناتا،ريخمنالصمبةالتاريخيةاالمرحلةهدهفيكبوتهامن

،!شطورةوشقنيةعلميةألهسسعلىالحاضرصناعةفي،لتشاركالجدساعد

يالمجدماكاءوتاريخالواقعتجاوزعلىوقدرةبالنفسثقةفيلكفييساعدها

رعايةوشملتهاوالحقب،الثو،رةيدنحوهاأمتدتانأسدكاالمتميننوالعطاء

كليديهابينووفر،نهوضهافثمن،الاسدحاففلىالمناضلالرمقالقائ!

مواقعمنأصيلاموقعالتشكلوالرعايةوالاهتماموالدعمالنهوضمقومات
مافيااعوميةألحضارتناإلتواصلق!لحيقعلىالقادرة،المبدعةالخلاقةالثورة

.وحاضرا

منها،واحدومؤتمركمالقعلراهذافيتقامالتىالعلميةالمؤتصواتان

الاسد.حافغ!القاثوتوجيهاتحزبنامؤتمراتلمقرراتاستجابةتأتي

فانهافيهاتبحثالتىالمسائلاختلافعلىالعلميةالمؤتمراتأنمنافطلاقا

البناءمسيرةزويعق-الوطنيخدمبماونتائجهاوابحاثهاحركتهافيتنطلق

لفرةالصحيحأالتوفليفعبرالبشريةتطورفيويساهموالتحريروالصيور
بأبعادماننشدهاالتيالقوميةحضارتنايحققبما،معاوالمجموعالفرد

التا؟ريخيةمسيرتهافيوخصاثصهاالامةرأوحعنوالمعبرةوالمتكاملةالمتجانسة

المتواصلة.

للعاضي،ارا.رتجاذلكنفمللابهمواحتفالنالعلعائناتكريمنافياننا

الذيالحلمعخدتثبتاوليس،الهصوررياحمنالماضىبأمنللتحصنولا

به-باعمنازنا-ععلمتهبكلىض،،اف،اليسيحأالذىالحلملاسصحالهمضى

وموافلبتهاوروحهاعبقرياتشاسيرتتلهمنصا.أواالمستقبلعلصوحعنبديلااليس

المستقبل،اجلمنوعملهابالحريةوايحما،نها،والدؤوب"الجاررالبحثعلى
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وتعلويرما،مفهاللاستفادة،الثقافاتكللرياحبيوتنافوافذفتحفيومرونتها

الشامل.تطورناخدمةفيووضسها

يث،الح!المبصروحترفعالتىالحيةالشموب،الاصيلةاكصوبأن

يىتدتلي!مجدصروحبنومنتكرماحنتنم!ىلا،وأكيدأفضللفوتعول

الماق!ىعنديتوقفلا،الاجدادبناهالذيالمجدوهذااحاساعنهالطرف

الانسانية.الحضالارةصلبفي-الحضاراتمعبتقاعله-يدخلبلفحسب

للمملويستحثخا،المثابىةروحفينايواد،خاصة،ألعلميالمج!امقل11زوما

نبنيه،سدعلوفينشيدهصرحكلفي-مناكلفيحيانه،المستقبلأجلمن

نطورما.فكرةكلفي،نستصفحها.أرضكلفي،نقيمهمصنعكلفي

أكملواكاالعلاءالباحثونالسادةأيهاأكثرعليكمأ،لح!يثاطيلألاولكى

البتاني(1)الحظيمالرجلهذاوفكوحياةعنوحدثوهمشبيبتناعلىوقصواأنتم

القمرسعلحفوقمنطقةعلىأسمهاوق!ط.أوالغربعلماءوكرمهسبقالدي

.(112)با.لرقمتحدد

-ع1/والابالحلمعلىوالقدرةهل.الخمنالممرفةحبشبيبتنافيألقظوا

!نىالاتالفكرتفمفيالاسهامفيتساعدناالتيالسويةالظووفمحالنخلق

والاشتراكية.التقدممجتيعبناءأجلمنوذلكالعلبيعةتغييرفيعر!نو

.النجاحكللمؤتصكممتمنياوخيوفامؤتمرأعف!ءجميعالكمتحية

التراثمعهدومديىحلبجامعةرئيسللسي!ينصمكرنا.الاقامةوعليب

المؤتمر.هذاالعقدالمبذولةلجهودههاىبر!ل!االعلصي

فاستشهداواالنصرط!يقالشهادةأتآمنواني!لاالميا،مينللابعلالتحية

أبطالبالتحيةوأخمى.مستمرةباقيةثامخةالامةهذهتبقىأنسبيليخما

دربها.ورلهاقلىمحي!سناءلبنانجنوبفيالشهارة

.الانعقادسبللهوفىالذيالمؤتمرمذالراعىتحية

الثقافةوزيىةالعطارنجاحال!كتورةللسيدةبالتفيىمفممةموتحية

وسهلا.اهلاأوالاربوالفكرألعلممحافلفيمععلاءةنلقاماأنتمودناالتى

الاسدحافق!المنافلللقائدنرفعهاالرقةمحافظةجماهيرياسم،وتحية

المربيةالجمهوريةرئيس،الاشتراكىالمربيالبمثلحنىبما!)االامين

الىالعىبيةالامةوقائد...الحديثةسوريةلبناءال!ائمالرمزالسورية

الامم.بينبهااللائقالمكان
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حلبجامعةرئيسكلمة

موريةعليمعمدالدكترر

الاحتفالراعيمصثلةالثقا،فةوزيرةالمطا،رانجاحالدكتورةالسيدة

الوزراءمجلسرئيسالكسمعب!الرؤوفالدكتورال!ميد

والمشاركونالباحثونأيها:والسادةالسيداتإيها:الرفاقأيها

وأفواحالجلاءعيدغمرةوعلنيزهوغمرةفيأخرىمرةلازلنانحنها

ا"لامينالاسدحافظالمناضلللىفيقالثالثةالرئايعيةللفترةالبيمةتجديد

الثالمسنةالذكرىواالجيهوريةرئيسالاشتراكلال!رييالبمثبالحنالمام

أفتتاحباا،ليومنحتفل،الاشتراكيالعربىالب!ثحزبلتأسيسوالشلاثين

فظة2محاالرشيدةظف،احمفيالمربعن!العلومخير)اتلالصاسعالسنويالمؤتمر

فام!محوا.ني1البتاالرقاويالمالمعلىفيهاالمؤتمرراكزوالتيالعريقةالرقة

برحابها.ندوتنافيبكمأرحبأنوالسادةالسيداتأيهالي

:والسادةاتا،لسيداأيها

حلبمدأينةخ!رجالعلوملتاريخالسنويالمؤتصريعفمرةلاولانه1
مد،يخةومشاركةالمؤتعرابهذابا.دقطرالاحرىالشقيقةالمدنلمشاركةوذلك

للقطرهيالمؤتعراتتلكاناذبعدماءماالبالاحتفاالمدنلتلكوجامعتهاحلب

لقلكوتأكيد.ا.لهاالمربقديمهمالمعرفةوالانسانيةللعربومىبأجممه

مرةلاولعقدتقدالمربعندالملوملتاريخالثالثةالصصليةالتداوةكانت

ممهدافأمداجول؟دجلمنونلكالكويتبدولةألسوريبيالمساالقطرخارج

منأرجركما،محددةمحليةاقليصيهفا!مإأمنبلادوليةقوميةالتراث

حلبجامعةا/علاموالاقاليموا.لبل!انالمحافظاتفيوالملماءالمحافظينالسادة
فظة1محاكلىفيمرةالمقبلةالسنويةالمؤتمساتعقدتنظيمليتممحافظاتهمبعلماء

نأالتراثممهدوعلىالمربعندالملمقاريخمجالبعلصانهافيويحتفى

بحثهم..لتحن!يرالباحئينلدىالكافيالوقتيتونر!أجلمئفملكفييساع!

:لسارة7واالسيداتيها1الرفاقأيها

شقيقاتها!بالاولىحلبجاممة!جاممتناتكوتأنسالمحتضادرامىلمنانه
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العربي،ا.لعلصيالتراثمعهداحداثبسبقخصتالتىوالمربياتالسوريات

االبمتحزبوحزبناا)سوريالعربيقطرلامنعللقاتمعانسجامايأتىفانه

فقطرنا،العربيةأمتخابقضاياينملقمال3فيالمبدئيةالامثمتراكيالمربي

الاسدحافف!المخاضلللرفيقوالشجاعةالحكيمةالقيادةفللفيزالولاكان

انقضايايولىالجمهوريةرنيسالاشتراكيالعربيالبعثلحزبالعامالامور

الامتمامكانهخاومنو،ألاقتصالديةالعرييةاهتماماتهمنالاولالمقامالقومية

عنرغماوالقوميالوطنيالالتقاملذلكفتيجةالعربعندالملمبتاريخ

سوريةأانالا،بالمستقبلبهاوسنيرونمر.بهامررناالتيالقاسيةالظروف

بهذاالاسدحافظالمنافلالرفيقبقيادةتمكنتقدالاس!سوريةالثورة

انتصاراتوحق!تو"لخطرالهائجوالدرليبىوالمسالمحلىلخضم2ابهذاالقعلر

الآنمجاللاوالثقاذ!ةوالاقتصاديةوالعسكريةالاجتماعيةالمجالاتمختلففي

القطرجامعاتحققتهوماالعالىاتعليممجالالمجالاتتلكبينومنلتعدادما

منالتصحيحيةة4الحربءمنذمنجقاتمنبالقاتحلبوجامصةوم!اهدما

ونشاطاتومكتباتتعليميةومشافيجديدةواختصاصاتوأقسامكلياتاحد)ث

الدرامحةنوعيةعلىوالتأكيدجامميوسكنكتبونشروعالميةوعربيةمحلية

العليااساتبالدراالكبيروالاهتهاما.لطلإبعددضةص!رغمالاجازةمرحلةفي

بمنحسباقةحلبجامصةأصبحتفق!)العلمىوالبحثالاختماصاتجميعفي

،رياضيات،ياءفيق،كيصياء،اعيةزراالاختصاصاتمختلففيالماجستيردرجة

افتتاحعنقريباالاعلانوسيتم(الخ...اقتصاد،آداب،مندسات،طب

القراعية.العلوممجالفيبالقملرمرةلاولالدكتوراةمرحلة

ةوالسادةالسيداتأيهاالكريمالحفلأ.يها

المجالموأنهيمنيلاالعربىالحلمىبالتراثحلبجامعةامتمامان

و.الهندسةالعلومآفاقبصختلفكبيرااهتعاماتهتمفهىلامتماماتهاالوحي!

أليومالنداوةفهذهوالمجالاتالصح!كافةفيوتنمووتتوسعوالشقافةوالصحة

آفاقحولالقادم،/13يومندوةهناكأنحينفيمشلاالعلمبتاريخمي

البريعلانى.الثقافيالمركؤكليالاشترأكوذلكوتقييمهالهندسىالتمليم

بينناالمعرفيةالهوةبهدملتساهموأهدافهااختصاصهاضمنتعملفالجاممة

005عنزادمافللجامعةالاسدحافظالمناضلالرفيقلقولتعلبيقاالعدووبين

الىالزلازلةس!نهمندةالمعىمجالاتمختلففيالخارجيادكتوراةعلالب

بحوثأءلاجراموت1،عنزارماحالياولهاالمخاملرةعلمالىالنوويةالهفسة

يشاركونمحليةعلاقاتولهابالعلمتقكماالجامعاتأكثوفيالدكتهوراةبعدما
والدولية.المربيةالمؤتمراتمختلففي

القضايادومايولىالسوريالمربيالقطرأنمنسابقانيكرتوكما

زادمااه!حولحلبجا؟معةفييوجدفانههت"اماامتصامنالاولالمقامالقومية
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أبنائنارراسةشروطبنفسمجانايدرسونوأجبنيعربيعلالب3500عن
لاعباءها.وتحملناالخارجفيالثقافةكلفةارتفاعرغم

:الضيوفالسادةأيهاالباح!ونالسادةأيها

منتقدمونهمالكلالوثية!دعمهالكمتؤكدانحلبجامعةليثرفانه

الرقاويالعربيالحالمخاصبشكلقدمهوماالحقائقلكشفمفيدةأبحاث

باللغةالحقائقتلكبنشرالتر)ثمعهديقوموأنوإلانسانيةللعربالبتاني

فروعلمختلفالسبقدمهماعلىالعالمليطلعالحيةالاجنبيةواللغاتالمربية

.اسلاموا4إأوال!آللحقخ!مةومنالبشريةالمعرفة

حلبجامعةولمجاسمعنكمنيابةلىاسمحواو.السي!اتالسادةأيهااوأخيرا
السيدمصثلةالثقافةوزيرةالعطارنجاءالدكتورةللسي!ةبالئمسكرأتوجهأن

هذابحضورلتلطفهاليصىالاحتفالراءىالوزراءمجلسرئيسالدكتور

والثعقافةالتراثمجالاتفيجهودمنووز"رخهاهىتفمهلماوانماإلاحتفال

بخاءأناذالمنجقأتأمممنيعتبرالاهـدمكتبةبناءوانوالفنونوالممرفة

الوعيوتوليدالحضمارةتكسيسدعانماهممنبمتبروتعميمهاالمكتبات

إديقأننأملكماالموؤعكانأينماوالمناسبالصائبالقراىلاتخاذوالثقافة

حلبجاممةاناةرر!فةمجالاتمختلفوفيوالمتبرولةالثاتغالمكتباتتعميم
1200عنزأدمامكتبا-!اففىوالنشرالجامعيةبالمكتباتكبيرأاهتماماتهتم

حتىكتاب0160سنزادماةحم.اجلاونمثرتيومياوقئىادحالياعلميةدورية
يخه.لار

للسيدوالتقديربالشكرأتوجهأنوالسادةالسيداتأيهاليلأاسمحوا

المؤتمومذاعففكرةتقبلهعلىسلمانمحصدألاستاذالرفيقالرقةمحافف!

اتبالذاأشكركماوكرموضيالهةوت!كلهيلاتمساعدةمنقدمهماكلوعلىهنا

الاشتراكيالمربىالبحثلحقبالرقةفرعأمينمنيديابراهيمالاستافيالرفيق

كماقدماالذينوالدعمالمساعدةكلعلم!ررينتهاومجلسالرقةفرعوقيادة

الدينمحيالدكتورورئيسهاوا)ثقافةللعلومالعربيةللمنظمةبالشكرأتوجه

كماالعاليالتعليمبحوثمركزري.دمح!ادمصطفىالدكتورومعثلهاصابو
الالجامعاترؤساءوالزملاءوالمحافظينالفروعأمناءللسارةبالشكوأتوجه

المستمرالدعموعلىالاحتفالاهذاحضورعلىالاجانبواالعربوالضيوف

محافظاتهمفيالقادمةالمؤتمراتباستف!فةدعوتنايلبواأانوتامللمؤتمراتنا

مخهموالعاملينبالرفةقومناشكرمنبلاكماالزمنيةالمواعيديد7تحدلبخ

أكرركماوالمؤتمرالاحتفالهذات!طيمعلىقاموأ،الذينحلبجاممةومن

الحقيقةتقصيفيجهدمنبذلوهلماوالمشالمركينالباحثينجميعللسادةشكري

.التراثلمعهد
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تحياتنقلالاحتفالر،اعيمعثلةا"لمعنارنجاحالسيدةمنأرجوارأخبرا

العلمبدعمحكومتهتستمووأنولحكومتهلهالمؤتمىينوتحياتحلبجاسعة

طنوسوميبالدكتورللرفيقيروالتفتحياتولهافةالثقا0ووالتكنولوجيا

العالىميل!تلاوزيرشرفكصالالدكتوروالسيدالقطريالتعليممكتبرئيس

.بالذاتوشقيقاتهاحلبولجامعةا،لعاليللتمليميقدماتهلما

للملمالاكبرللراعيالاعماقمنوالمحبةوالتقديرالاكبارتحيةوأ-خيرا

الجمهورية.رئيسالاسدحافتلالمناضلالرفيقوالحلماء

عليكم.والسلام
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والعلوموطتربيةللتقا!العربيةالمنظمةمشلكلمة

شعاهـة،لكريمعبدثدكتور

س!نلراسماىة

اتلسيدايتها1

بمالسادةأعا

مول!لاوللتربيةالاصلاميةالمنظمةداسمالكريمجععكمأحييأنيسعدنى

لاحياءالمتواصلةالعربيالعلميالتراثممهدجهورأشكروأن.والئقافة

الملهىهـاللنثلحتقديريعنأعربانوأالنمميانيغموهكادالذيالملمياثناتى

نهضتنابناءفيتوظيفهقصدرصينةعلميةاسةدرأالتراثدراسةفييتجلىالذي

.المصاصرةالملصية

قرونعشرةمروربذكرى(المربىالعلصيث11الترممهد)احتفاءوااش

بالفكراحتفاءليعتبرالبتانىسشانبنرب(اجبنمحصداللهعبداأبىعلىوفاة

وتوجيههاإلعلوماسة!رافيدقيقامنهاجاللانسافيةأععلىالذيالعربيالعلمى

فيالعلميكنفلم،جمعاءللبشريةوسعادةتقدمأطاةمنهايجعلبااين.اسنا

الانسا!اسحالىأداةكانوانصا،لق!171ورعونةوا.لتخريبللدماروسيلةألاسلام

يجادلولا.ممتفاتهأوجنسهفلعرقهلااعتبار!ونا"لعلعيبمقلهوالسمو

امتازالذيالعلصىالبحثميدانفيالخلقىا؟لسعوفيالعلممؤرخيمنحد1

الحنماراتلمختلفكماالعلصالتراثحفف!فيقويأفىدوكانالمسلينعلصا*به

اكفىالاورديةالنهضةعهدلبروزوسيلةالوقتنفسكنيكانكما،الفايمة

أ؟لملصى.موالتفالتطورموأصلةالاسلا!ىالعلييالتراثبفض!لاستطاعت

بها/والهيشةالهندسةدراساتروادأحدالبتانيعبدمااللهأ،بوكانلقد1و

ا/صلحعلعيةوتجا.ربوتصويباتتحقيفاتمنالكسمولوجيةعلومعلىأفضى

علصاءعندالكواكبارصنادصححكما،اخطاءمنبطليصوسكتبفيما!ا

.لهاكان،واضافاتت3اى-ايزالفلكيةالموضو.عاتعلىوأضفى،السابقينالفلك

الدقيق.العلميبا،لطابعالفلكعلومطبعفيواضحاش

هيامبيرالمالماهذاوفاةعلىقرونع!ثرةبذكرىاليومواحتفالنا

،اعمالاليومملصاؤنايواصلحتىالعربىالعلصيالتراثلتقييممناسبة
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العلميومستقبلهاالاسلاميةالامةحاضرلنوبطالفامىالمسلمينالباحثين

ة1جرأكثرونحنالمعا،صرةالصلميةالابحاثفينسهموحتى،المشرقبصاضيها

ارية.الحضارسالتناواستصراريةبنفسناوثقة

زيادةفيأبحاثهميواصملونوهم،الحاضرععرنافيالفضاءعلماءان

ولرمرة،نيوتنالىالشانىمنالفماءالفلكلعلياءمدينونالفضاءآفاق

وان.الفضاء2الحاألاوليةإلقوانينمبكروقتفياكتشفواالذينالعلماء

الحضاراتلمختلفتفشحتالشىاختسامحةالاسلاميةالحضارةعلياءأحدالبتاني

للبحثس!!عية،آخذةمقتبسةكانتبل،مسبقةأحكاماوأهوىأوتعصبدون

بميدةثقافيةتقنيةبتعقيداتكانتولو،وجدتهاأنىتلتقعلهاالحكمةعن

ولوالعلموعللبالصعوباتبتجاوزالمسلم!توألزمت،الاسلاميةالثقافةعن

منالعربعلىصععوبةأش!لغتهاوتعلمحروفهاكتابةكانتالتي،بالصين

.أخرىمعارفايةبأالاخذ

ذاتيا،نقداالحلصىتاريحناننقدأنالبتانينذكرونحنواجبناومن

الملماءجهورمختلفقآزرعدمنتيجة1سهماثماتعطلمعلصائناجهودأننعتبراذ

يتجاوزواولم،نظريينفللواوبذلك،الملميةالانجازاتتحقيقفيالمتخصصيئ

العلمىمالتففيساسيةالالمالوسيلةن.اكالذيالعلميالتطبيقالىالبحث
.بالمرب

علصاءولكن،بكثيرالفربقبلالبخارطاقةالاسلامعلماءاكتشفلقد

علىةحي!لعلاالنظرياتتطبيقالىسارعواالطاقةهذهاوف!ثتكاعندماأوربا

فيوالكيهيائىوالرياضىالفيقيائىالحالمجهودتآزرتحيث،الواقعصعيد
ظلتبينما،العلميةالممثروعاتالجازعلىقادكأةشركةوتكوينمخبرانشاء

الواقع،لمالملايرازماعلييااوناتعاتجدلمالكتبفيمجعدةعلهائناأبحاث

المراص!تبلم،المجردبالبحثمطبوعةالعلميةالبتانيجهودكانتكل(ذكو

نتائجها.واستملالالملميةأابحاثهلمواصلةال!لميةوالمخابرالغلكية

:السادةأيها

علىالحفاف!ومالثقافةوالملومللتربيةالاسلاميةالمنظمةأهدماافمنان

تيارماتوقفيجوزلاا!كلسضمراريةللتراثبانمنهاايمانا،الاسلامياللتراث

هوانماالمعاصروالتكنولوجىالعلمىمفالتق!.المعاصرةنهضتنامسيرةفي

وحمل،العصورقديممنإلمفكرونبهااضطلع،متواليةاسهاماتنتيجة

ولذلك.كافةمم.الابينواشاعتهالعلم4لحرثاوافياءأوظلوا،المسلمودشعلتها

عليهبالحفاض!والعلصيالادبيالاسلامىالتراثترعىالاسلاميةفالمنظمة
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يعملوناليوموالمسلمون.المعاصرةالملميةحياتخافيوتوفليفهونهـثره

وليسكلهاللشعوبكسبالذيوالتكنولوجىالعلميبا(لتطورللاخذجامدين
الننبالعلمىللبحثدعوةيمال!سالاالدينوان.الامممنأمةعلىحكرا

والتسامىالانسانلخدمةعلمهليسخرتجربتهاثىاءفيالانسانعقلوتوظيفه

.الحالمونالايمقلهاوماخلقهفيالقآيةوتلكم،به

علىقىونعشرةمروربذكرىالاحتفالفيتسامماذالايسيسكوومنظعة

جهودكمتقدارومى.بأمدافهاوتلتقم،اختياراتهاعلىتؤكدكاالبتانيوفاة

والتوفيق.النجاحاعلرارلكمآملةأعمالكمبجانبأعمالهاوتواصل
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نبولاستافيالاسلاميوالتربيةوالآد!با!فنونمركزممثلكلمة

!ثمشنرمضانا!دكتور

الابحاثمركزباسمالبلميلالعلمىالمؤتصرهذأفيأاشاركن،أيسرني

الاسلامىا(وتصلمنظمةالتابعباستانبولالاسلاميةوالثقافةوالفنونللتاريخ

منيتمكنلمالذياوغلياحسانلدلمحن1كصالالاستاذالصامم!يحرهعننيابة

ويسرني.الكويمجمعكممشاركتهدونحالتأخرىلارتبا!لاتنظراالحضور

المؤتمر.مذابنجاحوتمنياتهتحياتهلكمأنقلأن

استانبولفيمركزنا!بتربطالتيالطيبةبالملاقاتأنوهأنليويعليب

وجهعلىالعىييالعلصىالمراثده!موعموماالشهباءحلبجامعةوبين
باحياءصانالاليفكرةوتجمعخاوالامدافالفاياتلنفسيعهلفكلانا،الخصوص

المجيد.الاسلاميالتراث

معوطيدةعلاقاتاقامةعلى1980عامتأسيسهمنذمركقنادأبوقد

بعنظمةالاعضاءالدولفيخاصةأكضوكالاهت!امذاتالفقافيةتاسس،ؤملاكافة

اربتجامنأفدناوق!م!هاوالخبراتالزياراتبتبادلوقمناالاسلاميالمؤتمر

لاعمالوالتكر،رالازىواجيةتلافيعلىنلكخلالمنوحرصماا،ؤسساتتلك

.الاخرىالجهات

والفنونالتاريخمجالاتفيأبحاثعدزالآنحتىالمركقأصدروقد

حيث،الحلومأريختافيفحالة!ساممةوساممعامبشكلالاسلاميةوالثقافة

التوكيةللجامعاتالاعلىو"المجلسالكويتفيالعامةالصحةوزارةكللهثارك

أساخرفياستانبولفيعقدالذيالاسلاميللعلبالحالمىالمؤتمرتنظيمفي

بشوا"نكتاباالمناسبةبهذهأع!داروقد.الماضيالماممنأيلول/سبتمبر

الطبلمخملوطاتحعرخلالهمنتم"الاسلاميالطبمخطوعلاتفهرس!

مؤلف450لىمعلوماتوحوىشكيافيمكتبة139فيالموجودةالاسلامي

منيقربفيماكتاب0010اككاحواالكتبعددوبلغ.وشارحمتوجم001و

بالعربية.الكتابهذار!صونسخة5000

ودراساتمصادر،سلسلةعنلتصدرأخرىدراساتاعدادالمركقويوالي

.،الاسلاميةالعلومشاريخفي

سعالناانمرالمز-33-
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كليةلاالعامهذأانثأالذيالعلومتاريخقسممعالمرفىيتعا؟ونكما

.استافبولبجامعةالآدأب

والتوفيقبالنجاحالمامومديرهالمركقتمنياتخالمىعنالاعرابأكرر

.ادهاعداعلىالقانسينكافةوالىإلمعهدلرئيسوالتقد!يروالشكر،هذانالمؤتمر
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اليونسكومنظمةممثلكلمة

الديكمعمدالدكتور

الاحتفالراعىممثلةال!طارنجاحالدكشورةصيادة

القومي.الارشادواالئقا؟فةووزيرة

الرقة.محافطالاستاذالسيد

حلبجاس!ةرئيسالدكتورالاستاق

النراثممهدمديىالدكتورالاستاذ

نوكرا!د!ملااالاعكلاتذةالسادة

إلضيوفاتحضرا

التاسعالسنويالمؤتمرافتتاححفلفياليوممعكمأكونأنلىيطيب

علىقرونعثر-مروربذكرىخلالهسيحتفلحيثالمربعندالعلوملتاريخ

البتانى.االلهعبدموولا9العربالفلكعلومروادحد1وفاة

السنويالمؤتمربانعقاراحتفالكمالماضىنيسانشهرفيشاركتكملقد

نفسيفيباله!أثراالشهباءحلبومدينةحلبمعةلجاليتر/ايزوتركتالثامن
أشيدأن؟كايجدرومنا.ألاخرىالاستقبالوكرمالضيافةصنمنلقيتهلما

علىاحفاف!اأجلمنالدؤوبوعملكمالكبيروحماسكمالمخلصةبجهودكم

به.نهتدلمينبراساجميعالناليكونةيب!دلالامتناالملصيالتراث

المتحدةالامممنظسةباسمبكمأرحبأنالمناسبةهذهفينى7ليسعدوافه

للعلومالاقليميمكتبهاوباسم(اليونسكو)الثقافةواوالملومللتربية

بالاصالةأتفمأنلىواسمحوا.(روستاس)العربيةالدولفيوالتكنولوجيا

الجيهوريةالىالامتنانوعظيمالشكربخالصجهيعاعنكمنيابةنفسىعن

اتوتنظيعهملاستضافتهموشمباوحكومةوحزبارئيساالسورلةالعربية

المربىالعلعيالتراثلمعهدالمستعرودعمهمحلببجاممةسنوياالمؤقصر

بابىازالمتعلقةيالابحاثوالنهوضن!ثرهوعلىالعلمىأمتناتراثعلىللحفاف!

المماصر.العلميمالتفعجلةدفعفيبالعسلصبهالذيالهامالدور

التراثعلىللحفاف!خاصةرعايةانشافهامنقاليونسكوأولتلف
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عقدتالتىالثانيةدورتهفيالعامالمؤتصروقرر.للانسانيةوالثقافيالملمي

الاولىالعلبعةاعدادوالفوتسعمائةوارب!ينسبع1947عامالمكسيكفي

والذي4للانمصانيةوا)شقافيالملميالتطورتاريخ!عنالخاص!تالمصمن

بارزةخدماتالمؤلفهذلماقدموقد.1969عامالستةائهأجزااعداداكتمل

الشريندورتهفيلليونسكوالمامالمؤتصقىرثم.المجالهذافيللباحثين
المؤلفهذأمنحديثةنسخةباعدادالقيام1978عامباريصىفيعفتالتي

وتقوم.الاولالمؤلففيظهستالتىالضعفونقاطالثغراتلسدالضخم
لهذاالث!افيةالمجلداتباعدادالمالميينالمتخصصينالخبراءمنتخبةحاليا

المصنف.

علىللحفاف!خاصهامشروعااليونسكوأيضاتبنىمذاالىوبالاضافة

ومن"الاسلاميةللثقافةالمختلفةالمظاهر"عنوانتحتالاسلاميالتراث

منهاالسارسالمجلدبتال!فيقوممجدداتستةفيالععلهذأيظهرأنا،ؤمل

عصيدأولالحسنيوسفأحمدإلدكتورالاستاذ"الاسلامفيالعلوم"عن

حلب.بجامعةالعربىالعلمىالتراثلمعهد

القولالمصكنومنالرائعةالانجازاتمنكثيراالعربالفلكيونحققلف

العلومفروعمنفرع4آتعلىالفلكعلممعتعاملوابر!لاالفلكيينأن

استخدموقدءةحي!"ايرلاوالحساباتالفلكيةتالمشماهد،1علىيعتمدالرياضية

حيثالفلكيةالظوامرلرصدتصميصهممنالعلعيةالاجهزةالعربالفلكيون

الفلكية.الرياضيةاولالجداحسابفيساعدتهم

الضوءمنمزيدالقاءفيالمؤتمرمذاأعمالتساهمأنفيلكبيرأمليوان

البتاتى.اللهعبدالمربىالفلكيأعمالعلى

مديرالراويد!د"ال!كتوروتحياتأمنياتلكمانقلإأنيسعدنيوختاما

.النجاحكلالمؤتصرلهذايتمنىالذيساض!سور

ألق.ورحمةعليكموالسلام
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العربيالعلميالترانمعهدمديوكلمة

العلوملتار!السوريةالجمعية0ورئيس

مافوطخالدالدكتور

العطا،رنجاحالدكتورةالسيدة

المؤتمراعىرا-الوزر.اءمجلسرئيسالسيدممثلة،الثقافةةيىوز

الكريم،الحفلأيها

وللجصعيةالعرليىالعلمىالتراثولمعهدب!حلجامعةمولقاءلناعامكلفي

الصلصىبتاريخناالمهتمينمنفخبةفيهتجتمععيدالعلوملتاريخالسورية

تلكأوالزاويةهدهعلىالضوءتلؤطيالتيبحوثهمنتالهجعلىلنطلعالمجيد

الانسانية.الحضارةاغناءفيالخالدةواسهاماتهمالعربأجدادناابداعاتمن

الانسانيةالحضارةكاتتلماالجبارةالاسهاماتهذهلولاأنهفيهشكلاومما

علويلةذ!ونالىالتطورهذاولاحتاجمذملضطورمنالانعليههىماعلى

الحضاراتكلتمثلا)حرباستطاعفقد.ن%االيهوصلماالىيصلأنقبل

الكثيركلالغربالىالحضاراإتهذهزبدةانتقلتوبفضلثمسبقتهمالتي

الىوأغهمافالحضاراتهذهأغنىذأتىابداعمنالصىبأضافهمماالكثير

مجالاتمختلففي1/وراثجذرياتصوراأحدثتهامةلشاتالعلمئالبنيان

قدكناممايسيراجقءاإلاالفربعنالآننأخذهماوليس.والممرفةمل!لا

المواقعفيمكاذشنانحتل9نالمسققبلفيصفتمكنبأنناثقةوكلنا.لهأعطيضاه

بنىكماسيبنوناحفادنابأنمؤمنين،والمسفةالعلمركبمنالامامية

.أبدعواكصاعونوسيب!أجدادمم

السنويمؤتصرنافيجميعابكمأرحبوالجمعيةوالمعهدالجامعةفباسم

.اقأهد!تحقبقفيتوفيقكللهنتينىالذيالتا!هع

الفلكىالعالموفاةعلىعامألفمروربذكرىالمناسبةبهقهونحتفل

علماءأيىزومن،العرببطليعوس،الرقىالبتانيعبداللهأبيوالوياضي

علعاءعنهقالكما،الخلقاللهخلقأنمنذالمجالمذافيالمبدعينالعالم

الاسشاذبمحافظهمامصثلةالرقةمحافعلةتفضلتالهامةالمناصمبةوبهذه.الفرب

ونحئ.البتانىمديخة،البيضاءالرقةفيالمؤتصا؟ذهباستضافةسلصانمحمد
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اليهمنتقدموالملماءالملمبتكريمالمحافظةهذهفيالمسؤولينبا،هتمامنفتخراذ

.والامتنانالشكربغالص

توليهماعلىدليلالمؤتمرلهذااءالوزرامجلسرئيسالسيدرعايةأنكعا

فنحئ،ونشرهولتحقيقهالمجي!العلميتاريخنالدراسةكبيرةأ)هميةمنالدولة

ال!طارفجاحالدكتورةالسيدةنشكركما،الرعايةهذهلو،وكتلهنشكر

ا،ضتمو،رأعيلاسيدمصثلةمذامؤتمرنابحضورلتفضلهاالثقافةوزيىة

لممه!والمستمرالمخلصلدعمهاالتقديرآياتبأسمىاليهااتوجهأننى7ويسعد

بهتقوملماومساعدمكملالمعهدعهلأربحقمعتبرةالعربيالعلصىالتراث

الشكر.جزيلمناؤلهاالثقافةوزارة

المخطوعلاتوممه!والايسيسكووالالكسواليونسكومنظياتنشكركعا

بارسالأوبالحضورسواءا!همؤتصفافيبالمشاركةتفضلهمعلىالكويتفي

يحققأنآملينبالحضورلتفضلكمجييعاونشكركم،والتشجيعالدعمكلصات

والسلام.أمدافهألمؤتصهذا
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لمؤثمراتصيد

الفراتضفافعليالبتانيمع

العصنيالرحيمعبدالشاعرللاستاذ

قيثاريالجنريكمهد،من"حملت

أشعاريمغناكيأفشد"!وجئت

حرزمانا"أستعيدو

تنفحنيمنكوحيومضةلسل

علىالناعيينوكخت-كانأيام

صافيةوالأيام"الربعلكز.لفى

ر-قتها-نا!يرفيالحسن"ورقة

ليتهمسالسيعبخالكانها

ابتسمتارضهمثليالمرابعأي

3والرشيدعهم!رفيلىنسصةكم

رحةمؤنفاسأو،اتنرءما

ويسكنهاواديهبالراح"يطوف

متسدوموفيهالماس.ويرتع

خبارأو،رأخباو،تيابذكر

وأسفارعلممنالأمساحتوىبعا

شمارنعماءفيالفكرموانىء

وأصمارأتمناءاعيشوالميمش

(أدوارس)وترافيمبينغناء

9امصارواءأنداعروسةا)نا

و)فكارانسلطاسأهلةعلى

واسو)ريأفيائيامسعالممن

يممطا،رالوردكشفاهناعمصن

خعاربالفيخطرتماص!هباء

وتسيارحبوفيالز"برجهمهصحضن-
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صورالندىوشىمنحواشيهعلى

كمائمهامنعليلاالنسيميخطو

جارتهاحسئمنضفتهتغار

لهاح!تأأسرابوللحساسين

ساجعةلحن"غصنهزةفكل

لهافكانحسنأأزلفتمتارف

ملاعبهاكانتماالعروبةكذا

ومعرفةعلمومناهنا!ن

بساحتهات!!ميدكل""تقول

!ير*

علع!بم!نكمالأسىعلىآه

مئئ!أالشعرصمسيليخطأمس

شاخصةالفكر"بصماتومذه

وأنزلهابمجلاماالزمانتاه

**

لآونةكانتماجابىابنفيا

ونواررندمنالنفحصشكرية

وأسحارآصالمساحبعلى

وأزر(ارسوقمنتنمنملما

اوكا.روأأعمثاشأرغدصالصفصاف

فىماررجع"نفحرفةوكل

وايثارحبمنالغوايةسآى

خياروأ،أمجاد!مشارقلاا

مضماركلفيهناوسابقات

آثاريالتاريخعلى"تركتأني

**

دارعالمسنوكم.أضاءبه

وأوطارآلاءموالصمعلى

باتكارتخمدآلمالدمرمدىمنها

واكبارعقفيالخلدمنازل

*!

لأعصاركانتبلعلمكرهبات"
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نواظرهمزالتماالآنالىهمها

واكتشفتالنجممداررعدت-لما

قمرمن.سبطليموحدس--ماتجتقاو

ومعرفةامعانأأكثرصوكنت

بهألممادرساالملمفياعطيتصأ

لأسطارصطرمنتراثكعلى

صئارالسرخفيكل-نهاك

ارمقداو..بعد"منصهمتوماو

واعرارجدعن-تبينتفيما

لأصأرصاعمنقبلكالناسفي

**!**

بصتقدالدنيهازرينمنصسبحان

ساعلمهضر)ألاعم!الشرقمننور

بهاستضاءصامنهللفربفكان

شعلالألائمهمنيقبسى-ح"رو

نفرجتأ/وبالعلماجتنىماحتىاجتنى

نضارتهاالدنياأعطتاثراقة

واردماعينمنالمنىتلكفأين

عاصفةتحتعقولتهـطيوكيف

منيته"الغربمنانالمابعدمن

السماريمخهجصتتفكا.المقولهن

وأبصارياتمدلماعبر-نسابوا

الدارئظلمسفيهاكانو-مدةفي

أنوارءأسرابلوامعهومن

وأغوار.ء.غايات،مجاملله

مدرارءالغيثيعربيعار،ضمن

لاعصارهم.اععار-منوالفرب"

وكداروأرزإءالخطوبمن

لايسارعسرمنالعنمواستثيس
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لهاوقالدنيانابالظلمأحاص!!

"*

مح-نصبالساعيالباحثأيهايا

علىالشامخينالمرصدصهمنافعورا

غدتكيفلارضاثي،دحأتاكصأأما

تسائلنيوالذكرى.لأخجلاني

علىالعم!اةوإ،بقوميأعد*"مانيا

منحرفبينماتزللماوالعرب

حاعلةصالأشتاتتستجح"والشام

ممتو&كلفيعز"مهامستنفر

فابدعهاالأسصىالقائدام"دعأ

النارمورد.كونيالنورمصدريا

*يه

وأقمارشهبمنالكواكبمن

لأتدارانأميزاالعروبةأرض،آ

وانفار،انياب1بينفريسة

استارييقتمق.منأينالىعيرنا

وأوز)رغوالاتمن.هممهاد

را*وخو.انصومومخهن،جان

الضارياعصارهامنالملايينمم

قارذي.أيام..ايامهافكل

"لة*

حملتمابمضا؟ذمالشيخأيهايا

حكايتهاالراوياوحق"ملامح

ولا"اتالفرجشت"ماخلوددلولا

غدااركلمنواقيةصللعرب

**

وتزارعصفمنالشعر.جوانح

مختارالألحانمنرتيمعلى

ري7قيثاالجنديكمهدمن"حملت
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العربعندالملوملتار!التاسعالسنويالمؤتمرتوصيات

موفوعأوبهايحتفلمناسبةلاختيارالتراثمعهدمجلسفيقواريتخذ
الحصر:لاالمثالسبيلعلىومنهاالعا!ثرالسنويالمؤتيرفيرفيسي

.المؤرخالعالمالحبريابنالعلامةوفاةعلىقرونسبعةمرور-آ

النفيس.ابنالمربيالعالموفاةعلىقرونسبحةمرور-ب

.العربعندالممارةفن-ب

.العربعندالملاحةعلم-د

.النوريبيمارستانهـ-

قىطبة.مسجداشادة-و

المؤتصلاقا!-4المهتمةبالمحافظاتالاتصاكيتمالمنامعبةاختياربعد

فيها.العاشر

والعالمية(أمر؟يةالمنظياتمعوالثقا"فيالملصىالتعاونأاواعرتصميق

العربيةالمنظمةررالخصوص4وبو.علىالمربعندالطومخير.اتبالمهتعة

4بت!لاالمخطوطاتبمعهدنوا!تلاوتعميقوالعلوموالثقافةللتربية

ائيونسكو.ومنظمةألاسلاميالمؤتيرومنظمة

،!)وأاعلاناالصلوملتاريخالوابعةاعالميةاةو!نلاعنألاعلانفياعالاس

.م1987آعافيستقامحيث

بشمان!هاللتشاوروالوموالثقافةللتربيةالعربيةباكظمةالاتصال

بانجاحها.والمساهيةالرابعةالعالميةالندوةانعقادوموعدمكاتتحد،ب

المالميةللندوةمماالاساسالموضوعلتحدلدالمعنيةالهيئاتمعالتشاور

.(الغربالىالعربيةالعلومانتقال)وهوالرابعة

لمدرصىالعلومتاريخمجالفيدوراتباقامةالتربيةارةوزاعلىالاقتراح

العريي.العلميالتراثمعهدمعبالتعاونوذلك،الثانويةالمرحلة
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مادةايةفيمدرسيكتابكليتضمنبأنالتربيةوزارةعلىالاقتراح

علىيؤكدكصا6فيهاالعربسسامصةومدىالمادةهذهتاريخعنفصلا

الملميالفرعينفيالعربعندالعلومتاريختريسفيالتعيقفرورة

الشانوية.المرحلةمنوالاربى

المختلفة،العلومتاريخفيكتيباتباعمدارالتراثممهدعلىالمؤتمريقترح

.الكتيباتمذهادباعدامتخصصينباحثينوتكليف

الباحثينقبلمنالبتانيأعصالمنيدرسلمماونشرتحقيقعلىالععل

باعادةالمؤتمرويوع!ي،فيهال!لياالدراساتوطلابا.لتراثمعهدفي

ج!يد.منتحقيقهاعاىةد!بثانيةمرةالبتانيزيجةلك!ابل!

وانشاءالملومتاريخمجالفيساهصواالذينالعلماءبعضذكرىاحياء

تقدلميمفييسامميزاللاومنمنهمساهممنوتكريمالسوريةالجممية

.المجالهذافيجلىخد.مات

القطرمدنفيوالساحاتالشوارعبتسعيةسابقةترصيةعلىالتأكيد

لتعميصهابهمتعرفقوائمواعدارالعربالعلصاءبأسماءالسوريالعربى

ووزارةالوزرااءمجلسرئاسةطريقعنومحافظاتهالقعلرمدنعلى

المحلية.لايارةا

المصطلحاتلاستعمالالمربيةالملعيةوالهيئاتالمنظماتلدىالس!ى

ا!ضخ!امها.توحيدعلىوالمولالاصلالمربية

تصر1المؤمناعتباراأايامثلاثةوجعلهاالمؤتسرأيامبق،يادةالاقتراح

العايتر.السنوي

-46-
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والمقارنةالعلميةالمراكشيعلىبنا!عسنمبالمحىء

البتانيونتائجنتائجهبين

سوشسمعمدالدكتور
تونسجامعة

اللهعب!أبى،العربيالفلكأعلاممنعلمينبينالحديثمذافيأجمع

ا!الصابييجالز"صاحب،بر!لابطليموس،البتانىسنانبنرب،اجبنمحد

علمنيوالغاياتالمبادىءجامع،كتابع!احب،المراكشيعلىبنوالحسن
."الميقات

التىا"لعسليةوالاسا/ليب،امااعشمدا،لتيالعلميةالاصولفيكانوت

للشبه.وجهمنأكشر،اليهااستنداالتىالرياضيةوالنظريات،توخياما

الىالاشارةألىفتائجومنقضايارونسنعرفماوراءمنلنسمىواننا

متبعاأضحى،للهجرةا،لمالث"لؤ!نؤكالمحةفيالبتانىاختطهالذيالمنهاجان

العلمأسيروأن،السابعالقرن!هاريةحتى،السواءعلىوالمغربالمشرقكافي

الحقيقة،منف!كثرأكشرالافسانخطىفاقتربت،مستصتفمفيفتىءسا

وأشمل.ادقفيهي!يشالذيبالواقعاحاطتهواللكونمحرفتهوصارت

أبىقولنرددأنيكفي،بينهمانقارنا/للذينالعلعينقيمةنبرزإوكل

الكواكباستقبالالاسلامفييرصدلم":الصابىالزيجواصفاالفرج
فيهاأحلالتيالعليابالمكانةنذكوكما."رصدهمنحب!عأرعمداوحركاقها

طء)!ح،حلالندد!ء!!وكذ؟لك3،*"بيمقورىانالشهيرالفلكيالبتاني

أملمشاهيرأشهراعتبرهمعالماعشرينتشولمجموعةضسنحئرهالذي
الفلك.

علىمرموقمحلفيسجلتالبتاني3اسكالىنشيرأنايفاوحسبنا

مناذالاتأسصاءبينببا.ري!س"فا!ئ!تكالاقصر"فيالفلكقاعةجدرلمان

.العليا*

كشف"ليخليفةحجيفيقول"والفاياتالمبادىءامعهـجاعنوأما

المراكشيالحسناسيديوويخعى"الفنمذاليصنفماأعظممو5:"الظنون

العربمندالرصدأساليبعلىآلوقوفيريدمنوينصحممصقةبد(رلماصات

وعنه..."والخاياتالمبا!ىءهـجامعالىيىجعان؟لاتمناستخدمواماوعلى

التاسحاالمؤتمس-،9-
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مساهمةامم؟لمؤلفمذاان":ألشهيرالعلوممؤرخ،سارتنجارجي!شول

وفى،خا!جهاقبل،فحسبالاصلامأرضفىلاالرياضيةللجغراف!افمت
."مكانكل

كتابمهصا.وفعمنغرضهمالنايصفانكل!هماالعالمننمذينولخترك

ووقفت،فيهالفكووأدمنتالعلمهذافيالشظرأطلتلماأني":إلبتانييقول

واضعيهابعضعاىتهياوماآالنجوملحركاتالموضوعةالكتبأختلافعلى

أيضااجتعوما،عليهابتنوماوما"الاعيالمنفيهاأصلوهفيماا"لخللمن

...القديمةالارعادلىأرصادهاشيستلماالزمان!لولعلىالنجومحركاتفي

المعروفالكتابفيبعللمموسمذمبءلىواحكامهنلكتصحمحقيأجرلمح!

!!ستبعا،أثرهمقتفياوالرؤيةالمنقروطولالنظرانعامبعد،بالمجسطي

الصارضةوالاسبابالمللعلىودل،وجو"4منذلكتععىلهدكاناذ،رسصه

حقيختهافييشكولا،صحتهتىفعلاالذيوالحدديالهندسىبالبرهانفيه

أرعادهفيعليهكر)فسيأنيجوزقدأنهوذكر،بحدهوالاعتباربالمعنةفأمر

لجلاآلة،نظراد"منوغيرهابرخمسعلىمواستد.رككما،الزمانطولعلى

.(1)"..بالتقريبألاتركلا،جسيعةممعائيةلانها،الصناعة

المتطفلينمنكثيرأعب"وجدبصالكتابهوضصهألمراكشيالحسنرويبس

منلايعرفمنهموالنحرير،الفلكيةالآلاتوضعفييحخوضون"العلمعلى

نو!يريماوسلم،فيهخائضونمامممدارموالذيوالهيئةوالهندسةالسماب

منفيفرفون"ومغالطاتهمتعويهاتهمالىويشير؟الاسمالا،اليهالصمود

حكمهوجدواالجزئيةمعانيهمنمعنىتحميلهسريدونالذيالكليالمشى

فانا،لهاأصوللاأعالافيعملون،الاوراقبعضفيمكتوباو1أبعشاهدة

غيرماتلفيقفيوضرعواتركوهاالجزئىالامرنلكفيعملوهماغبرالىأتتهم

ب!ةيماالىأوا(لجؤثيالامرذلكفيعملوهماالىيؤديهمعصلايجدواحشى

."...الكلىالحقأنهاواعتفوبهتمسكواوجدوهفاذا،منه

منفيهاعملحكتابتصنيفالىوالنصيحةالحقالملميةالروحفأىقه

وتمم،الطويلةالاعصالفيهواختمر،اع!لاحهمكن1ماالفاس!ةأعصالهم

جصيع،النافعةالمطالبمناستنبعلهمالك1ذالىأفافءو،النالاتصةالاعمال

."ع!حيحةبىامينعنكلهذلك

تجنبها،يعسرأخطاءمنالبشريةالتجسبةيصحبعماالحسنيخفلولا

يوجدقدالجقنيةالمقاديرمناليهيتوعملوما،،نسبيحقالبشريالحقفا

الاجزاءاىاكراعنحواسشاهـضعفعنا.لتقريببنشأوت."تقويبفيها

.7ص،4189رومة،نلليخونثر،الصافييجإلقضدمة(1)
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وعدم،الرسدآلاتتغيرودوام،السصاويةالاجرامئياتوعدم،الدقيقة

فرف!ناماالتيالمقاديىكر،اشتلامص،ديرووقوع،العالممركزالىالوع!ول

."ذلكوأثباه،بها.لنطقالىالحاجهكل

،ثد!حلاالمعرق،سمكننافلا

وعلىالرصدعلىارىءالطالخطمأنواعمن

نسبيةعلىالمراك!فىيؤكد،افن
فيالثقةامجالفكرةبذلك-قسمين

بينهفرقلاومذا،بهيحسلاهـقسم

مذالكن،بهبحسوقسم،تل!ركهلا

منا"لفر1/ذمألىفيهالهلتفتلامقاعد

ا"لحسنموقفمذاكان؟...ذلكالى

اللغةاتكونتكادلغةفي.الحافرالعصر

الحسناستقرآماالىشيئانضيفأن

عامة.يبىالتجرالبحث

الىالتقريبفيفر"عالبمثريةالمعرفة

:-المعاعرةوالقياساتالاحصائيات

كانتاذ،حواسناعندالحقيقةوبين

فعخها،المقاع!بحسبيختلفا)غسم

فيهايلتفتمقاعدوممها،التقريب

بموقفالشبهكبيرموفازا6العلمى

عينها.أليو،ملمستمصلة

،الحسابعلىأيضايمتمدكمابالالاتالعصوألرصدألىبحثهفيويستند

نتائجهويثبت،افادةفيهاليسالتيوا"لاعادةوالتكرأرالمملةالاطالةويتجنب

يذكرأنللصنويلذ.4فيأخاضا!ا،بت؟تبكاىالمبنىواضحجداولفي

عرضها.انلهسبقالتىالطرقمن!ل!اسهلوجدماانه"يقولبهخاعمةطرقا
فيصاوسنورر،والدقةبالضبط"والغاياتالمباد!ءجامع،جدأولوتتميز

سجلتهوماجهةمنالبتانياونصائجنتابهأن!،وسنقارنمنهافصاذجبعد
.أخرىجهةمنالعصريةاولالجدا

منوالبتاني،الحسناعتمادعليهوالتاكيداليهالنظرلفتينبغيومصا

قول!الىالاعمثنادلا،،المعنة5والشخصيةوالتجربةالرصدعلى،قبد

فلكميلمقدارفيالبتانيقولقلكفمن.الاقدسينعنايةرواألىأوقال

كتابهقيلعلليموسوحكىابرخصذكرقد!؟النهارممدلفلكعنالبروج

سبمةالنهارنصففلكفيوالصيفالئشاءمنقلبيبينالتىالقوسمقدارأن

وعشرلأونثلاثةمونلكنصفالميلن؟أو،دقيقةوأربعونوأثنتانجزءاوأربمون

كئيرةمراراهذاعرز!فينعنورصدر،،دقيقةوخمسونواحدىجزءا
بعدالمجسعلىكتابفيوصن!تهماعملهصاكورالمقواللبنةالطريدةبالعضادة

الشمصىقربأقربفوجدنا،تهيآمابغايةالألةنصبوا"كام،القسمةت!قيق

اجزءاعشراثنىالنهارنصففلكفيالرؤوسلهستف!طةمنالرقةبمدينة

دقيقة،وثلائينوستاجقءاوخمسينتسعةبعدهاوأبعد،دتيقةوعثرينوستا

سبعةيهكونالعقيقةعلىالمنقلبينبينالنىالقوسمقدارن،أبذلكلنافوضح

ا!نا،النهارل!سفلكعنالبروجف!لىء،ميلوأندقائقرث!عوجزءاواربمين

دقيقة،وثلاثونوخمسجزءاوعئصرونثلافةمووالاجذاءهذهنصفيكون

-\،-
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عياناكاناذا.ذمكتابنافىنعملوعليه،الفلكينقعلبىبينمابمدوهو
.،،...خبرالاولوا

اشاضاتعارضاالمشىهذأمدققام1281/ـه680سنة"لحسنويضيص

يآ)أنهالاطلاعالقليلياالناسعندروهم!ئملاو":البتانييذكرمالمجديدة

."دقيقة35ودرجة23هوالقدرذلكوأنواحلى،ر!قعليئابتا،لاعغ(الميل

را!قمبوينقص،الزمنمرعلىببطءيتفيرالكلىالميلاأنالمملومقصن

سشة.الفأكلدقائق8يقارب

ابت!كااءزبحرف(بالسخين)الزمناالىرمزافىاال!صريللحسال!وعلبقا

للآتي:مساوياعالميلايكونم0190سخةمى

كأ"!/،4\6ـه"+235آ4،//24-ع

زيكونالحسنفيهارصدالتي1281هيالرصدسنةتن،اكاان6اف9

4،"،4أ!69!8،23027،،،26--ع

لتقريب.!ةدقيقة36وررجة23الحسنحسابفيوهو

النتائجألملبشالىيستعرضالصابيالزيجاكتابمنالثالثالبابو،في

أنصافوأنباتئىةالداأجزاءتارأوأقدارمسفة!منتمكنالتياليفاسية
."الجدولفيالعسىأضصافلهارأو

اته،ذالشوانمفيفات1الاضاتعددمن!ا!اشنكما،الالايمملوبفيونلسى

ن!الاولىالخطواتفيمازلنااذذلكفيغرابةولا،التعقيدشديدتصبيرا

ا)جيبمفهومالىبصاحبهاتصلمهمةالنتائجأنالا-المثلثاتحسابخطوات

كليهصاجيبعلماذاقوسينمجعوعتحامعلىالحصولقانونوالىالشماموجيب

تمامه.وجيب

واضحاالمفهرميصبح"والغاياتالمباىىءجامع"منالعا!ثرالفصلوفي
تدريجيا.منطقياتيباقىالعرضيرتبوميسراسهلاالتعبيريصيروجليا

هـفأما:القوسفضهملوجيبوالسهموالجيبالوشاالمراكشىويمرف

طرفيها.بينيصلمستقيمخطفهوالقوسوقر

"،حفها،وترفصففهوالقوسجيبوأما

جيبها،الىطرفهامنالخارجالسودموالقوسوسهم
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."الغداشةردععنبهينقصماجيبموالمسشمملسو!لاتياموجيب

خربمنالمجتمعأنبمذلكومن،بينهاالرابعلةالهندسيةالملقواعدويست!رض

...القوسجيبمربعمقالقعلروبينبينهمافنلفيأ،لسهم

الحقيقةوبينبينهفىقلايسيربتقسيبالجيوبممرفةالىويستعلرق

عليها.االحصوللتيسيراولالجتاتخاذوالى،الحمسعند

ويمثرحجزءربعجزءربعتفاخلعلىللسهموآخرللجيبجدولاولهضع

الفلكيينعندعرفماوميالباولقييوبلاجيبقوسعلىالحصول!لريقة

آ*،غ3"ا!،ذه*(اخليالداالاستكصالااوأ)السطرينبينا،لتمديلبطريقة

+ر*ط-+أ!5-اكات4أ!)س،-اأن،3!إذا

المراكشييصفهاالتىالطريقةحسبالنتيجةتكون

111-2أ.س*(،.-لاأ)اصر-ه!"

بالقيهةالنتائجمقارنين،المراكشيعخد،الظلجدولمنيليماونقتشى

الحغيقية:

الخ!تالحقيقيةال!لجعة

027

وه5

033

036

039

042

66،،0ب

--0.333

ه"500=-

3،وه=

-0.666

=0.750

ه"،33---

الأ،ه6=

هو،58

0.325

010.5

وه77

مكا،ه9

وه727

ه")ه

50955

50و!8+

ه!008+

50515

ه!وم6+

ه!7،0+

+0.023

+0.023

ه!601*

متنوعةمجموعةإلبتانيبيبينكانأفهنللينويذكرالرع!ديخمىوفيما

سماويةوأكرقسما12قسمتصخا.وشوآسطرلاباتمن:الرص!آلاتمن

الخ.شممميةاولومزاوأرباعاللناظرلاختلافومساعلرصفائحخممسات!

مذهءلىأيضايوققناأنه؟وا"لغاياتالمبا!سءجامع"مزايامنولملول

علىكتابهالحسنرقبفقدنصبهاوأوجهءلحنعهاوك!فيةالمتنوءةالآلات

:فنونأربمة
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فصلا.وثساتينسبمةعلىيشتملوهو،الحسابياتفي-1

.أقسامسبمةعلىيشتعلموو،الآلاتوضعفي-2

بابا.عنرخمسة!عمشتولومو،بالآلاتالصملفي-3

علىيشتولوموالاسشباص!علىوالقوةةبر)دلابهايحصلمعلارحاتفي-4

لمة.والمقاليالجبرطريقعلىئلمسامنهاكلفيأبواببصةأر

علىاوالصابيلزلجبخمائجابمليموسارصادقارنامااذاالنهايةوفئ

خطاماالتيالعريضةاالخعلواتعلىنقفالمراكشيالحسنبختائج!الاخص

اثياتللاحدآالتابصةللمقاديرإ.مجيبةاالتدقيقاتوعلى،الريافىألفلك

بهحررالذيالاصلاحأن":يقول!يديلب؟جعلساوقاك،ثلافيةآلجنر

يددالمتوصطالابيضالبحرفيالمممافاتيخعىفيمابطليموسأزياجالحسن

نألننتظروافنا،فيهاشكلاحفميةزضيمتها،ال!لعيةأعمالهقيمةعلى

ال!صرية،بالنتائجتنغلروآاناليونانبأعمالألتقارنوأنالعربآثارتدرس

.(1)"الوسطىاونالقسفيالملومتاريختنيرقيمةمهمةثائقوبذلكلنافتتجمع

مثلهنختظر-سيديليوةل،اقمعلىونصفقرنمروقد-مازلناونحن

أستخدمتقد،آثارمنالعربيالفلكخلدءحاالغبارمنضيئافييحمن

.جمعاءيةرث!بلاولصالحالعامالعلمصرحلاعلاءلبناتها

:المغرببجهةيتعلقفيمايلىمااتالتحريىهذهمننذكرو

الوآلهعلالنسبةأخطأالممافات

رمياطالىتارسمن

مسنطينةالىسلامن

بنقرتالىسلامن

طنجةالىسلامن

تسمعلينةالىصبشةمن

ومرانالى!بشةش

بجايةالومرانمن

بنزرتالىبجايةش

ء،6

6ء

15!

85

02

،ر5

56،

50!

55،

25،

و35

-748

!2و--

-602

-711

كأ9=

ا"ح

ا-ع

المر،اكنمىخطأ

كم185كا4ر

ع)8.520
47!3

47!3

ي8؟

عاع!ا؟أ

لأ383!+!5!شه!4*ة9!لع34ح3له!3حح3،ع4ح35!لأ!3!:،5)اة!3(1)

بعنوانباريمس1147للصخطوطةترجتهايناانظر
4ء(ةص*6ح3م!*عاك!3(*ح!ثاولكممه8+،4!لح34ع5!هل!!اكحم4

.1835بارضى
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اد!بلاعروضج!ول

لملاناءسماأ
مندالرضا

نيهبتاا

ورلتكرا

فلغار
ثيخا

صخصاء

بيلد
عصات
مكة

ة!ليصاا

انلهمواا

بلكا
صةسجلصا

بسكرة

سلا

فدانار

السوسقامدة

ثلإز
المسيلة

تينكل

يةسكخدرلاا

لبصرةا
أغصات

اكمنىص

لم!دميا

عسقلان

لكوفةا
نا!بع

22

25

،2

26

27

20

55

ارقفاعمقداروهون

.95الى92)ورلاس

سعيدابنعند
المغربي

205

3،03

،3

،3

05

-،،-

علىآالمالملطب

اكشيلمرا

!و51
0،04
0،04
لاه1،
3!ل،2

22

24

27

27

27

33

28

29

29

29

29

2و

55

آلهاما

اليوم

،228

2520

34

3002
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تابع

الم!نءأسصا

امفى
انغا

الرملة
طبرية

المقدسبيت

واسط
عكا
فاس

الربا!
المدية
القيروان

الفربعل!ابلمس

ادبف

بملبك

عمي!ا

محناسة

حمادبنىقلعه

جربة

الخممانسمرة

تم!تطينة

لبخانطرابلس

عفاقس

حصاة

تلصسان

انعلاكية

المح!ب
طنجة
سوصة

قبةقللاا

البددعروضج!دلا

مندالوض

نيالبتا

ارتفامتداروهودان

؟9،مالى29)ورلهات

سعيدنجااعند

بيلمغرا

علىا!عال!لطباع

)

اكشيلمرا

لهاقهاآ

33

33

33

33

33

34

20

20

32

32

32

32

32

33

33

40

40

40

50

مو

!و

55

34

33

33

53ء320

20

20

55

3530

20

20

20

40

49

20

350

350

46؟

،53

-6،-

،!58
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جلرتابع

الم!نءأسما

حاة
انمراو

ضالثر

ئرالجزا
حلب
كاس
يةبجا

لنقلا

تةلرا
صنبار

لريا
،الخضراةيىلجزا

يةلمدا

نةبو

("ةبعنا.)

أص!فهان

صسلالمو

انحى
"وسطر

المينرأس

نا!صب

ا!رتا
!ار!

ينىرما

لتةما

ةامر

ثينمىا

ثبيليةا

طةفاغر
مرسية

البلدعروفرل

عندالعرض

ليالبتا

3450

55

55

30

30

36

6ز

36

36

37

37

37

37

37

37

37

37

37

37

40

55

55

تفاارمقدارموةدان

!95ألى92)ورقات

سيداماعند
المنربي

3655

40

30

30

علىالمالملهطباع

)

كشيالمرا

!ل5

35

3؟

35

35

36

36

36

36

6ر

36

؟6

36

36

36

4ز

36

36

33

55

55

55

55

55

55

37

3730

55

30

30

-لهاها

اليوم

47ء360

36

360

!53

"46

،*58

،.38
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صورةلناوتر!3يحةالقسخصبتظهرالتيواازياجهملفاتهالىونظرة

ونخعىوالابحاثالمؤلفاتمنالعديدتر!والذ!الجبارةا-لعالهذاعقليةعن

(9).الصابيءازيجكتابنيها

روافدأحدبلخفهرعلىحراناعصالمنناحيةوهيبتانفيالبتانيولد

كانمولدهانيذكروبمضهم.(10)م8،8هـ-244سنةالفراتنهر

(11).م0،8هـ-235سنة

حيتوافطاكيةالرقةمعامدفيويتملميدرسىلو.الاحياتهالبتانيالممضى

واهتمواالمنعلقةقلكفيعاشتكثيرةحرانيةرص!الامركزاكافتالرقةأن

ني.البتاكنىولذلكبالصابئةنواوداوالعلومبالمعارف

عرالاسلاميةالحضارةاؤدهارعه!فيكانتالبتانىانشأةأنوالملاحف!

أدىمماالملماءمنالعديدبظهورتهينالذيواالعلميلماعوالابالترجعة

العلصيةوحلقاتهممجالسهمفيلالملماءويخاعلميجوفييعيشأنالبتانىبا

وحيث(12).بمؤلفاتهمالعربيةالمكتمةأثىواوعلهاءأساتذةيدعلىفخبغ

الفترةتلكفيا،لعلهيةللحركةالمهمةاكزالمرامنكانتوانعلاكيةالرقةأن

لابراالبتانىك!فعهذاكلنعليةالبيقللدولةالموصلالطسيقعلىتقعلكونها

تنميةمنفيهمالماوالرياضياتالفلكعلوشدهوالبحثبال!راسةيهتم

جانبالى(البتانىمرصد)باسصهعرفالرقةافيأمرصدافأنشأوالروحللمقل
القر!منوغيرهماوانعلاكيةالرقةءنكلفيللارصادمحطاتعدةانشاءا

ونالصميتهفذاعبالبرهانالحقائقومثبتاوا،رصادهابحاثهأمتتبعاالمجاورة

(1310أحفادهمنالبتانييعتبريذ)اوقرةبنكثابتسبقهمنأمثالئهرة

مقسبقوهمنعلوماسة!راالىا)صلصيةحياتهباياتفيالبتانيعصد

كتاب!رسهاالتىالمشهورةالكتبومنوالهنودوالفرساليوفانعلماء

،هكاا!،*د!الاوروبيونسعاهوقد،لبطليموسآلهجسطياوكتابسندالهند

الدينالعلصاءمنكفيرءصميتهوذياعلشهرتهوذلك،الباتاغاليوس)41(

.281صالحكماءتاريخالقفطي،337ص3جالاسلاسيةالميارفداشة(إ12)

علماءائى.الدفاععلى.د،53عىبىالعسالفكرتاريخجرمماصصاميل.د(13)

.45-44مىالفلكعلملتطويرالعرب

.68ص6جالاعلامالزركلىالدينخير(14)

-62-
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الشاعلروابنالمجريطىالقاسموابوالصوفيالحسنأبوأمثالعاصروه

وغيرهم.

.(15)ـه306-264سنةمنابت!أقدالكواكبلرصدالبتانىاشتفالوكان

ابفاءتالأريخعنالبتانىاسألالذيهوالعباسيامتفىبنجعفرأنذكروقد

(16).لكبقفأفاررهالكواكببرعدعمله

علمهوسعةغقارةعلىتدلوأعمالهفنهفيععرهأوحدالبتانيكان

الآلاتوجودعدممنالرغمعلىتلكبأرصادهقامالذيالرقةأبنوتملعه

الملصاءااحتراممحلالتزالاتلكوا؟رصاده.الآنتسشعيلكالتيالدقيقة

بالرتىإلبعضاكناهوت،ةق.دل/متناميةكونهاومحاعجابهموتقديرهم
(17).الرقةألىنسبة

يبحثومراصمدهالعلميةالمركزبينمتنقلاحياتهالبشانىأمضىهكذ)1

أئناءم929هـ-317سنةالمحتومالاجلوافاهأنالىهكذاوفللنو!يو

الىلهمفللماتنيالقيات)81(بنىكنالرقةأملبمضمعبهاقامرحلة

سمامراء)91(قربالجصقصرهـفي317سشةطريقهفيماترجعنلمابغداد

مدينةوميالحضرلهيقالبوضعكانتولهاتهأنفيكرالآخرالبمضبينيا

(20)هيالبسفيالممتصمأليخيةمنوا)غراتدجلةبينتكريتمنالقسبباتيمة

الوفاةأنيذكروآخرينالموعمل)12(منبالقربكانتوفاتهأنيقولورأي

أعلم.اللهاو!22)الصامنفسمندمشقمنببالقستصت

النجوموحساببالفلكوامتماصاتهالبتانىعنكشبسالذكرمبالولا

كارلوالايطاليالفلكيالعالمأوسعهبينماباسصه)32(سمىالذيوزيجه

مثلعامؤلفاتهكلفيوذكرهءالصابييجالزكتابلهوحققوبحثادراسةنالينو

وغيرمموالصفيخلكانوابناءالفداأبيألمثالالمسليينالمؤرخينبعضفول

.ا؟لمشهورزيجهاحتواهماوخاصةا،لحلعيةالبتافياتتاجارةأبغزاأشادمصن

الفهرست،3الندابن،7،ص2جالبشرتاريخفيالمختصر،الفاءابو

6جالاعلام،القركلى،283عى2جبالرفياتالواني،العفي،338عى
.68ص

السابقة.المراجعنفس

.ياتالرياتيختاركتاب،يوحينديفيد

.281صالحكماءيختاس،القفطي،338صالفهرس،النديمابن

.281صالعكاءتاريمخ،القخعلي،337عى3جالاصلاميةالمعارفىائرة

.164عىهجالاعيانوفيات،خلكانابن

.م76عى2جمبقشأخبارفكاا!ذبمذرات،الحنبليدا!حلاالين

.48-44عىالفلكعلمتعلويرنيالغربعلماءاشر،الدفاععلي.د

.74عىالاصاطبقاتىسل!نالا2احصدبنعاع!
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تابع

لممنااسماء

بلنسية

!لر!لوشة

قةميور

جيات
انحلو

قرعلبة

نيةىا
علبةقا

بلدم

بيبالانذرا

طليطلة

جرجان
قسعلةص

-يخممو

نفليس
لقسعلنعليفيةا

لثاشا

سبا
طجنةقر
لستلاا

نةنلوبى

.زلوطر

نةبوفى

شبلير

مريلية
ملان

قيةلبفا

البلدمروضب!دل

مندالعرض

البتاني

ارتنامقداروهودان

أ95،لى92)ورلات

سعيداانجاعند
المغربي

كلالعالمقطباع
)

اكشيلمرا

ضاآلا

اليوم

7ر

37

380

"3

3؟

40

40

57

52

37

و!،

مو

!!

!و

مو

40

!و

!و

3و

40

47

30

30

20

30

كار

!و

"

40

!و

39

"3

28

30
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العلميةواهتماماتالبتاني

الشبولعليمعمد.د

ألاررن

ءر"ىقونوراوزلقمرضياءالثمىجكلالذيمو"وتعالىسبحانهقال

يعصلبالحقألانيلكالقحلقوما،والحسابالسندعددلتعلعواممازل

السماواتفيخلقوماوالنهارالليلأختلاففيان،يملمونلمومالايات

(1).يتقونلقوملآياتوالارعى

البتاني:قبلالعربعندالفلكعل

وتحديد،مسارااتهافيالنجومبدراسةمعنياالحربعندالفلكعلمكان

!كاح،ء8ألبالتنجيماختلطوقد،حركافسعةوممرفةمواقعها

أغلبالىطريقهيأخذالتنجيمظل-عمثرالتاسعالقرنالىاوروباافيحتى-

ناالاأ،الناسبمقولوالمتلاعبونا؟لشعرلىهوانتشرتا"لاوروبيةالمجت!عات

والمتكلمينا؟لفقهاءاجماعواتفقأبعللهواالتنجيمفسادعنابان1قدالاصلام

.انكارهعلىوالفلاسفة

علعا،المربعلماءمنالكثرينعخدالفلكعلماسشقامفيلكفوءوفي

لتمليلأكالارصادويصطنع،الحسيةالملاحظةالىيستندريافيااسشقرانيا

(2).الفلكيةاالظواهروتفسبريةالسصاوالاجرامحركة

العلبيميةوالملومللغلكملازمكملمبالرياضياتالاشامجافبالى

.الاخرى

الوهمعلىالمبنيةالتنجيمصناعةبابطالنادواالمسلمين!أذكرولايفوتنا

علىالمبنيةالحقافقنحوالنجومبعلممالوالكنهم،نلكفعلمنأاولولعلهم

بملمالصنايةكثيريوكانواالكيصياءبملمفعلواا!ك،واالدلمالاخبارواالمشاهدة

ويىاقبونا.لمروضويقيسون،الازياجويؤلفونالافلا&يرعسرنالفلك

ويشبحرون،وقارسالهندالىالعلماذلكعللبفيويمرتحلون،السيارةالكواكب

(1)

(2)

.6،،آلهلوسسورة

.52عىيلالعلوتوفيق.دوالعلمالمرب
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.(3)مذابهابينويحجسمونالاوائلكتبمن

يولونالتيلقبلة91بتعيينالمسلييناهتيامأنالعلماءبعخىويرجع

للاهتمامقوياحافزاكان،يوميامراتخعسكانواأينماشعلرماوجوم!

علومفيالمسلصينتفوقجافبالى،سديمةاسةدراودرأستهوالريافياتبالفلك

مشلالاسلاميةالمعمورةآرجاءفيا!ششرتاملتىالمديدةالمراصدوما،أخرى

وغيرماوقرعلبةوعلليعنلةوفاسوالقاهرةوانطاكياوالرقةوىمشقسصقند

با،لفلك.الاهتمامقلكمدىعلىشوامدالا

العربانتوضحالشىال!لاتلجىالجاهلىالشمرتمالاسلاموقبل

الململهذاالكاملةالمعرفةأنالاالهمأةعلممبادىءعنالمعرفةبمضلدلهمكان

ألاسلاميةالفتوحث!اروجنىالحضاريا،لتفوقععرالصباسيالععرفيكانت

باياتمعتمالذيالحضامريوالاتصال،قبلهوماأميةبنيععرشغلتالتى

آكلهأعطين،أالىا.لامويالمصرفيوتوعهم!وسلمعليهاللهعملىالرصولععر

بيالاسلاماآحدثهالذيالحضاريفالتلاحم،المباسىالمصرفيواضحبشكل

التراثاعلىالمسلسينعلماءواطلاعالمعرفيالاتصالالىارىلانسانية11ات2الحغعار

الاسلاسيةالعربيةالحضارةأثرىمماالحضاراتتلكلحلماءوالمعرفيالملمي

تلكتنقيحخلالهامنتمشجمةبحوكةيبدأونالاسلامعلماءوجمل،بالكثن

ع!وموكأنهاغدتحتىمنهاغمض!اوبرهانالخرافاتمنالمعارفواالملوم

(4)ليبونجوصتافأمثالالممشئرقينبمضذ،لكأكدوقد،المنشأاسلاميةعربية

ولالاند.ناليخو)6(وبروكلصان)،(و

وخاعةالقديمةالاعمعن!عرفعلمبانهالفلكعلمعنقكرماوحسبنا

أثناءبهاليهتدواا/لنجومنود!صريوا،لتجارةوالحروبحالالتىفيلامتماماتهم

كماكارالعلوممنوغيرمماوالريافياتللفلكالمسلمينوممرفة،نلك

والسريانيةوالكلدانيةاليونانيةالفلكيةللكتبالترجمةطريقعنذكرت

والفارسية.

موبترجمتهقامواكتابأولفكان،الهنوداعلماءعنأخذواوكذلك

الاصوية،الدولةزمنوذلك،الحكيمس!رمالىالمنسوبالخجوممفتاحكتاب

ناالا،يزيدبنخالدعهدفيإلصنعةبعلماهتصامهمبعدجاءالامتعامامنما

عظيصارقيابهاوارتقواال!لوممنوبخيرهبالفلكعهدممبدايةمنالمباسيين

(4)

(5)

(6)

العربية.االحضارةا،ليبونجرلهتاف

بية.س!لابو!شلاتاريخ،بىوكلمانكارل

الوسطى.االقرونافيالعرباعنرتاريخه،الفلكعلم،الينوناول.راك
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.المأمونعصرفيخاحةعمليةوتطبيقاتبالامتيامجديرةأبحا:الىووصلوا

تنصب!ثروطوالاتفاقياتالمحام!اتربطالىيممدونالمسلمونكان

صلحمعامداتمعهاأبىمواالتىالدولكلمعوالممرفيةالعليةتبادلعلى
.جوارحسنأو

المؤلفاتعلىوالشرحالتعليقفيامتيامهمالاسلامواالعربعلماءركذوقد

منجصعواحيث،تفوقهمالىبالتالىأولىمماامتمامهموأولوماالفيصة

الكاخير.أوصححواوأضافواالحضاراتمختلف

،الرياضياتبملمامتصواايضاأبلفقطالفلكبعلمالاهتصاميكنولم

حسابعلموموالا،الفلكلعلمالمساعدالجومريالملمالمربعلورحيث
كقياسالهنودعنالجيبأخذواقدالعربكانواقأالكرويواالمستويالمئلثات

للجيب.أخرىمنقليةوظائفنسبوافانهمالاغريقيالوترمحلوأحلوهللقوس

وخاصةوالفلكيينالرياضيينامنالكبيرالمددهذاجهودخلالومن

كتبوافقد،كثيروغبر!الهيثموابنالشاطراوابنوالفارابهيالبتاني

استفادواوورارستلاصلهموصماربالألنظرياتوأغنوما،ةدي.دحلاتاقل،ؤملا

منأساتذةليفبوامحاكاتهافيوبدآلأواتركوماالتىوأجهنتهمكتبهممن

شيئاالبتانىبحثناوموضوععالمنالنوليا/لمقدمةبهذهوتكتنيكابصدمم
.الايضاحمن

:نشات

يدلواسعهالصابىءالحرانىسنانبنجابربنمحيداللهعبدأبوهو

بالفلكاشتفلوأالذينوأحدالعالهثرالقرنعلماءمنومواس!لامهعلى

صاحب"أستاطاوعداالعلممذااتعلورفيسامموقدالقلسفةواوالرياضيات
كلقيالدقةمتوخياوالبرمانبالتجربةالحقائقاثباتالىععد،مدرسة
(7)،أمر

نظرياتوفمواالذينمنوغيرممولالاندنالينوأمثالالبعضيعده

.(8)المشلث!توحسابالجبروعلما"لفلكعلمفيمبتكرةبحوثاوأضافواهامة

،164عى،جالاعياقوفيات،7،ص،البثرتاريخفيالمختعرزالقدارابو(7)

.336ص3جالاسلاميةالمعارفدافىة

.214-212عىالومعلىالقرونفيالعربد!عتاريخهالفلكعلم،الينونا

سمد،جصفربأبييكنيهوالذي،74صالاسطبقاتلسىالاتصاعد-لالاند
.ه!لاعي!ابو،الا،حو!والاغلببينا،البهمانيالحسانىشانبنجعفسبن
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العلميةالبتانياهتمامات

اكبالكوااثباتالىعمدالذيومومتقنةوأرصادكثبرةأاعمالللبتاني

حسابقيألكثيرو)كتفالنجوممطادعفيوكذلك(24)هجيزفيالثابتة
اللغاتمن3،*لو5كلمةوماالجيبانظرياتطورالمثلثيةوالمتطابقاتالمثلثات

نصفإلبويقابل(جيب)المربيةللفظةاللاتينيةترجمةالاالاوروبية

تصورما،كلهالوترالجيبأعتبرالذيلهبطليموساستخدامعكىوموالوتر

،للارضالذنبنقطةحركةا!نيبينكما،دا!عاعنعوضاعلولا

القصر.وخسوفالهـثسسكسوفمواعيدحسبكما

وحسب1749*!سال!ء3،!حدنتوررعليهااعتمدةق!لامنكبيريفر

ثانية22وىقيقتينبقدارألا،يرهاتففييخصلىءفلمالصسسيةاالسنةعلول

ارصادعلىاعتيادهفيالخعلأسببويعورا"لحديثةالقياساتمعيالمقارنة

(25).بطليصوس

وحالبسميلوت!يينالاعتدالينتصحيحنر!قكركماالبتانيانتاجمنوكاد

بالخسبةنفسهاحولدورانهافيالارضمحورميل)النهارمعدلفلكعن

الاكتشافونلك،حالياالانحرافنسعيهوالذي،(الشمسحوللدورلمانها

وجدوقدقىونبخصسةالبتانيبمدكوبىنيكبعدفيمالنفسهنسبهالذي

وجدهاعااشابينياقيقةى3،ودرجة23تساويالارضمحورميلاويةزاان

كانمنقصارىومقا،ىرجةنصفمنأقلالفرقانأأيدرجة23تساوي

وأعرفت!قالفلكيةالآلاتتكنلمن!زفيالدقةمنمحققاليهيبلغ

بعد.أخترعت

اغلبأوعاشأحبهاالتىبلدهفيينفسهاماأجراكثنةأرصادوللبتاني

بمدينةالاعظمالميلزاويةرصدحيثانطاكياوبينبينهامامرتحلافيهاحيات

عصالغيرتفوجده!الظامري.سيرمافيالشممساوجموضعوقاسالرلهة

تنسولا(26)البتانيأرعمادالبيرونىاأيدوقدبطليموسايامعليهكان

اكبوالكواالقمرحركاتفيهاصححجدبةاولجداعولمنالبتانىبهقامما

علمصخرمنأاولاعتبرااتهجانبالىالنجوممنكبيرعددمو(اقعوحقق

الفهرص،النديمابن،283عى2جبالوفياتالوافي،الصفديالدينصلاح(آ24)
.الحضانرةفيهـ،وأثالاسلأب"الئتافةمظامر،القصريفايقمحمد،238عى

.244وص92هص،والفلكصاتا،لرياتفيالعلهىلمرب21تراث،علوقانفري(2ء)

.208عىوالعربيالملمتاريخمختصرالحليمعر.د!26)
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المثلثاتمساحةلاستخراجالاساسيالقانونوعرفالفلكلخدمةالمثلثات

سللاقو(1المماسةالخعلوطاستخدمكصا،التيامجيباصعللاحوج!1،والكروية

المعروفوموالمحدودالظلاوسعاها،الشمسيةالارباعحسابفيوأدخلها

(27).المعاسبخط

منتمكنوااليوتانعلماءأنيلاحملىاليونانيةالعلوملتاريخوالمتتبع

جبسياعنهاالتعببريستطيعواولمالهندسيةوالنظرياتالعلمياتبعضم!رفة

فلقد.غيرهيعرفهلمب!جنه71المؤرخونواعتبرهالبتانىابتكرهماوهقا

الفلكفيالبتانيسختصركشاب!سمبألسنروجامافسالكويونيجيرارترجم

.آنذاكالعلياءمنوغيره(28)النهضةععرفيمونتانوسبتدريسهوقام

*!ق!وا(لنظير!ثن!!د!طالسمتكشفمناولأهووالبتانى

وسعةالحذقمنكثيرعنكشفجدبةنظريةواستنبطالسيارةوالكواكب

ولادته.عندالقصيرىحتىالاحواللبيانالحيلة

الكواكبابرص!المشهورينأصدهذاالبتانىأار(29)القفطيويذكر

الاحكاموصناعةالنجوماوحسابالافلاكوهيآةالهندسةعلممنوالمتقدمين

حركاقهاواعمطلاح(والقيرالشمس)النيريندا!صرأقشهجليلزيجوله

فيأحدلململاانهويذكربالمجسطى)03(المعروفبعلليموسكتابفىالمثبتة

ونكرر(31)حركاتهاوامتحانالكواكبأرصادتصحيحفيمبلغهبلغالاسلام

القاسمأبوأحمدبنمسلمةبعلىأعصالهمنالعدبللبتافىترجمأنه

ونظرياتهابالاعدارمهرالذيالفلكيواالرياضيلسيالاتبالمجريعلىالمعروف

(32).البتانيريجمنالكواكستعديلكتابترجمومما

العربعشداعلوماتاريخ،طوقانقدري،69-68ص2جالاهلامكاالزركلى(27)
.131عى

ح!كعمةح*ء*ل!:+ح9!س!لأيمة4ءر914!.،ح*كا"ط.ء*مهكاا!!4!.!كلهي9(اآ8)

9*!ل!ح.كل387"389.

(29)

(30)

أ31)

(32)

.م8.صالحكماءتاريخ،القفعلى

وجودهمنالفلكعلمبطليموستقعىتةبعلل!وسعنالبتانياقال

علىأشاربعلليموسانكأ،والعدديالهندسىنام!لابفيهالعارفةبابم!الاو
وقالوالاعتبارالرويةبعينالصناعةمذهمنينطروابأنلك!عبسيأتونالذين

كما(القسنمعتمدلت)أثعياءالمتطاولالقمنيخماأحدعليهيستدركن1يجوزانه

وغيره267صالفهرستفيالند!ابنذكركماأستاذهابرخسعلىمواصشدرى
الاتركلاج!يمةسمانيةولانهاالصناعةهذهلجلالاكثيرةاثياءنعلرانهمن

بالتقريب.

.28صاالحكصاءتاريخالقفطى،74عىالاممعلبقات،لسيالابمصماعد

.258عىالعلمىالمربشاثعلوقانفدوى،326عىالحكعاءتارفيالقفطى

.421صالوسعلىالقرونليبالعسعخدالألفلكعلم،نالينو
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وتاعيمالفلكيةلدر،استهالملصملىإلتعلبيقمجالفيالبتانىأعمالعن1اما

بوبالتىاالفلكيةالمثماهداتانالذكرمنبدفلابالدقةاتصفتالتيتجاربه

الطولىللاوجىراستهجانبالىم881-880سنةبينجدأولفيمعلوماتها

.(والارضالشمسبيننقعلةأابعدأي)للشصس

قدرهاالتيالشمسيةالسنةعلولتصحيحالىتوعملمناولالبتانيوا

بطليموسحددهابينما،ثانية32ودقيقة46وصاعات5ويوما365ب

الملديالحقيقيألتقديىوافانية12و!تيقة5،وساعات5ويوما365ب

ساعات5ويوما365فهوالتلسكوببواسطةالمعاصرونالعلياءاليهتوصل

ثانية.14ودقيقتينيتعدىلاالفرق!أمناونلاض!ثانية46وقيقةى48و

فيالتبحرهو:الفلكعلمفيالتقدماشروطأنرراىالبتاني)نوالمهم

الحركاتاشاذلكاتقانهاعلىالعملواالارصاداعلىوالمثابىةونقدمانظرياته

والتدقيقالعصوربتعاديالاحقيقتهمستقاةمعرفةبهايحاطلاالسماوية

منفيهايكونالذيوان)زيجهفينفسه)البتانىذكروقد(32)الرصدفي

منيبلغهاكماالافمالفيالاشياءحقاثقبلوغعنطبيعتهفيالانسانتقصبر

6الطوالالمددفيسيمالاواالتحرزالاجتهادعندمحسوسغيريسيرايكونا/لقوة

الاشياءعلىالصبرواالفكروأعمالالنظروصدقاالهمةوتسع!الطبعيعينوقد

الفخرو/محبةالصبرقلةنلكمنكثيرعنيموزوقد.لماكراكهاعسروان

صعةفيا.لحقيقةعلىاكهاا!رايكصنلامااىبادراالناسملوكعندوالحظرة

سارتونفىكرهماوحسبنا(33)(لناس21يدرىأنطبيمتهفيليسمااكادراأو

والرياضياتالفلكفيالمربعلصاءنبغ1وععرهعلصاءاعظمالمتانيانمن

قدمهلماالمالمافيفلكيعالمأعظملاعتبرالاعتباربعينالظروفأخذتولو

للبشرية.خدمةمن

الاوجققديربطليموسلخعلأواكتشافهبدواستهالبتانيامتموقدتا
بطليموسحساباتمنللخطأمعرفتهوكذلكىرجة17ا.لىهل؟دعوىمس!ثلل

الفلكية.ابالاجرامالخاع!ة

البتانيصححهاالتيبطليموسبآخطاءقائ!ة(34)دلامبرأوردوتد

وجورجالحضادةقصةكتابهفيديوارانتوولولالاندنالينوفعلوأيضا

يمفىقدالغربيالباحثن1علىاجممو)وكلهم،العلمتاريخكتابهفيسالمرتون

الدقيقةملامحهعلىويتمرفروحهيفهمن9رونالشرفدراسةفيكلهالممر

.62صللبشانىالصابىءزيجكتاب،نالينو(33)

"،ةص6!:*ة!(.4!،و!هل2،ء"ء"ةح4!ل+ءلأءول!8!50!."5"60.(ا34)
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شار1وت.وممدرماالحضارةإمنبعكانالمثرقوانالغامضةوأسأره

منالاولىاالثلاثةالقرونفيالمربعتدالعقليةالحياةازدمارالىديورانت

ناقصالتراثابهذاالياحثينعلملانبالاسفشعورهعنممرباالعباسبنيحكم
بآثارماالغنيةمذهـالفترةتىاثمننمرفهماأنجانبالىوقلكا،لنقعىأشد

(35).العربتراثمنبقيمهايسيرانذراا"الاليس

عمدفقدالفلكلملممتممةآعتبرتوالتىالرياضياتمجالفيأما

عرفآنهالمحقملومنالمماس)63(لتظيرالرياضيةالجداولبعملالبتانى

الاساسية،الكرويةالمثلثاتمعاىلاتيعرفأنه:ويذكرالجيوبتناسبقانون

اللثلثاتو)حتسابللمسائلالتقريبيالمسقعا.بوسا!لةرائمةحلولاأععلىوانه

منهاجها.علىوسار"الجيبو"المستشرقالحلولهذهعرفوقد،الكروي

الكرويةالمثلثاتفيتستعملة!همممادلةاكتشافمن1\لبتانىتمكنوقد

الي:التاالنحوعلىالتعامظلفاستخرج

حتا

وميالكرويةالمثلثاتفيتستعملمهمةمعادلةاكتشفبم=م.ص

الاقواسمى"ص،-ت،مصجتامص*جاص-*جات"+جتاب"*جتاب"=جتامص

الترتيب.على!ب،ت6مللزواياالمقابلة

البتانيان:الرياصلجاتاتاريخكتابهفيكاجوري)73(فالورينويقول

قيثلاالجبريةبحلولهواستبدلهماالهنكصيةحلولهممنكثيرفياليوتادخالف

ص=جامملكن-جا!
\+2لاسجنام

عندممروفةغيرالطريقةوهذه،ماويةا"لزاقيمةايجادمنتمكنلذا

للفايةمدهشةالجبريةبالطريقةالقاواياقيعةايجادانشكولا،لهيهطالسابق

مصنفهولذاالمثلثات)83(واوالجبرالهندعمةلبحوثالتاماستيمابهعلىوتدل

الق)واياقيمايجادسيماولانطاقهتوسيععلىوعملوايثالح!المثلثاتعلمس!سأ

والجبرا"لهندسةلبحوثهضمهوعلىقريحتهخصبعلىيدلجبريةبطرقا
وابنكر.فأبدعالمنلناتو

.8ص9جالحضارةكصة،ديورانتول(35)

.338عى3مجلدالاسلامبةالمعارفدانىة(36)

.01هعى2691علبعةءياضياتلرايختار،كاجوريينلورفا(37)

.246عىوالرباضباتالفلكفيالملميبر!لاشات،طوقانق!ري(38)
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نيالبتاأعمالترجمواني!لامنبضىقكر

وعلمهبفضلهواعترافهمالبتانيانتاجغزارةعلىالاوربيوناطلععندما

الىوعيدوا(39)العصوركلفيالهيفعلماءبينالاولالمحلفيوجعلوه
من؟كلنمثرفمثلاأعما(لهض!بترجمة

الميلاديعشرالثانينالقىعاشأفيأتياالاعمليالالانجلينشسشرروبرت-آ

.التياموظلالظلعنالبتانىكتبهما

الظلنظرياتكتابللبتانيترجمم13القرنعلماءمنكريستونليفي-ب

منومواللاتينيةباللغةالمستخدمةوالآلاتوالاقواسوالاوتاروالجيوب

العربى.المثلثاتحسابعنبيونالاورعرفماأوائل

القرنفيعاشالذي(1476-1436)5+"!2"ه!هق!*مونتاتوسرجيو-ب

.الكرويالمثلثاتحسابفيأعمالهللبتانىترجمالذيم15

(40)الرياضياتاتاريخكتابفيكفكاجوريفلورينالبروفسور-د
بطليموسالباحثينبعصوسماهالرصدعلصاءأقدرمنالبتانىأن"

العلوممؤرخسارتونجورجلسانعلىذكرماج!نبالى.!العرب
الشجربةعلىالمبنىالمعرفيوتفوقهالبتانيبعلمااشادواممنوغيرهالمعروف

تطوركتابهفيبلايدكزكرهماننسىنكادولا.والمشامدةوالبرهان

القديم.فيالحالكانكصاالهنلسميةالرياضيات

هذأبمؤلفاتاستفادتنهضتهماععراباناورباأراللطافوخلاصة

وىرسو،اواختراعبحثمناليهتوصلا!بوالعلماءمنكغيرهالجليلالعالم

مؤرخوذهبمذاأجلومنعشرالسادسالقرنحتىجامعاتهمفيكتبه
الرياضيينأساتذةهم-اليوناتلا-العربأنالىالفربينمنالريافميات

يثة.الح!الاوروبيةالحضارةععرفي

فيمؤلفاتهوتوجمتالفلكلحلمتطويرهفيالعظيمةشهرتهالبتانىنال

فينالينوقكرهماوحسبناكثيرةاوربيةلغاتالىالعربيةا،للغةمنالمجالمذا

منالبتانىاىرا"الوسطىا"لقرونفيالمربعندتاريخه-الفلكعلمكتابه

:اثنانالفلكافيالتقدمفروط

يستخرجماواعتبارمانقدمافيالجهدبذلمعنظرياتهفي-التمحرالاول
وكيماوية.وعلبيعيةرياضيةأخرىعلوممن

.148ص39مجلد،المقنعلف(39)

.،.صالفلكعلدطويىفيالعربعلماءاش،الدفاععلي.د(ا40)
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سحاطلاالسماويةالحركاتلانراتقافهاالارعمادعلىالمثابىة-والثانى

."الرع!دفيقيقوالفالعصوربتعاديالاحقيقيةمستقاةمعرفةبها

منبدلاالمثلثاتحسابعلىزكرتكعاا"لجبرعلمأركلخلمنأولوهو

البروفسورقولنذكرأنالمبالفةمنوليصالفيمفيالحالاكانكماالهندسة

أعظمالبتانيانآ"الرياضياتتاريخملخمركتابهفيستىويكديركالامريكي

أعظمأنهيقولأنبهالاج!رانالا!التاريخعبىالقلكعلمفيعربىعالم

البتانيشكهالذيالعلصىالتراثصفحاتتقليبومنالتاريخعرفهفلكعالم

المستقبلوهدىالحاضروعظةالماضىثروةالحاضرةالاجيالأيد،يبينيضع

علىوالقائعينالمحريقةحلببجامعةالمربيال!لصيالتراثمعه!لنشكروا،ننا

عنوالكشفالتراثاحياءفيومثابرةجهدمنبذللماالعلميالصرحاهذا

فيه.الغامض

ني:البتامؤلفات

اكتشافاتهأيديناوبيننالينوق!ثرهالازياجأصحوهوالصابىءزيج-ا
هـ299ألفههـ.299لسنةالثابتةاالكواكبأثبتوفيهالخاصمة

اكتشافه.منالتيالاجرامبتحركاتتتعلقجداولعلىويحتوي

(1).الفلكأوباعبينفيماالبروجمطالعمعرفةكتاب-2

."الاتصالاتمقدارفيرسالة3-5

بحسابالمضبوطةالحلولأي(2)"ا،لاتصمالاتر1أقدكااتحقيقفيرسالة"-4
.عرضخطلهاالمقصودةالنجوماتكونعندما،ا.لتنجيصيةللمادةالمثلثات

.البروجفلكخارجأي

()م."ليطليموسمقالاتأربعشرح"-5

الكواكب.تمديلكتاب-6

منأجودوالثانيةوثانيةأولىنسختانومو.الزودياكعلممخطوط-7

الاولى.

ا،لدقيقة.التنجيمعصلياتفيرسالة-8

الشمسية.والقبةالبروجفىةدافير!عالة-9

،خلكانابن327ص3جالاسلاسيةالمعارفدائىة،39.عىالفهرست،النديمابن(1)

.164عى،با!عيانوفيات

.281صالحكماءتاريخ،القفعلى(2)

.8.عى2بالاعيانوفيات،خلكانابن(3)

-69-
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الفلك.اأ!باعأربعيثرحفيرسالة

كتابفىلكوبطليصوستلعيذسوريالىكتبهكتابالبتانىنشر
)الموااليد.

ممانيه.فاخرجلبطليموسوالقتالالحسبكتابالبتافينشر

الفلك.علمفيكتاب

الاربعة.الفلكيةبعلليموسكتيبمختصر

."البتانياختصره".مقالةعثرةئلاثالمجسعلي

عدةفيلاتينيةنسخةمنهابقيتالتنجيمفيلهاقيمةلارسانلثلاثهخاك

8!س،4!*."حأ!و!محه3ح*ح-،كة!هكذاالمؤالفاسمعليهاوضعمخطوطات

(4).للبتانيخطامنسوبةوهي

.338عى3بالاسلاميةالمعارفدائرة(4)
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المراجع:ولمصالرا

.بيروت،للملايينالعلمدارنئرالاملام،القركليالدينخير-

.1974/1294بنيسانسربالوفياتالوافيكشاب،الصفديخليلالدينصملاح-

مب.نمنخبار1فيالذمبائذرات،الحخبلىالصصادبنالحىعب!الفلاحبوا-

.الظنونكشف،خليفةحاجى-

.(الفهرست-النديمابن)اسحقبنيمقوب(بوبنمحمدالفرجابو-

تحتيئ-الاعيانوفيات،خلكانبناحدبنأحصدالدينشسالعباسأبو-

مباسءاحسان

الاصلامية.الممارفدائىة-

.الحكماءتاريخ،القفعلي-

الامم.طبغات،الاندلسصاعد-

البشر.اخبارفيالمخشصر،الفداءابوني!لاععار-

.العربعندالعلومتاريخ،فروخعصر.د-

العربىالتراتاحياء،بغداد،المثنىدارنشر،المؤلفينمعجم،كعالةاضر-رمع-

الفلك.علمتطورفيوالمسلمينبر!لاعلاءاثر،دفاعاللهعبدعلى.د-

الذمبي.لامالاصععرفيو،الملمالمرب،العلويلتوفيق.د-

العلومتاريخفيقراءات-ب.المعربيمل!لاتاريخ-اةمنشعرالحليمعبد.د-
.العربعند

.1899طبمه،البتانىزيجكشاب،نالينوكرلو.د-

حلب.جامعلا1977المىبعندالملوملتاريخالاولىالعالميةالندوة-

.العربعندالعلوم،طوتانقدري-

والفلك.يانياتلرافيالصلمىالمرباثتى،علوقارتري-

المربي.الفكرتاريخ،معلهراسماعيل-

الاوربية.العنارةليالصرباش،مخلهرجلال-

العلم.تاريخ،سارشونجورج-

-،7-
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البتانيعندالكروبةتاث!ثملا

شلهوبساميالدكتور
الاصاسيةالعلومتار!قسمرتيس

العربيال!لعيالتراثبمعهد

البتاني:

الثانيالنصففيععلالبتانيسنانبنجابربنمحمداللهعبدأبوومو

كلأد!،!ح(!كا،!اسمتحتالفربفيعرفللميلأدالتاسع/للهجرةالثالثالقرنمن

بينماوتوفيبغدادالىرحلم877هـ/264عاميالرقةرصدهأولأجرى

اشتهرالعاضالقرنفلكىأبررمنوموم929/ـه317عاموالرقةبغدأد

آنذاكدقيقةآلاتوجودم!عمنوبالرغمالسماويةوالاجرامالكواكببرع!د

ترجمأنوبعداليومحتىللعلصاءمدمشةتزاللاأرصاداجراءمنتمكنفقد

الكتبجميعفينيكراللاتينيةاللغةانى4الصابىءالزيج"للبت!نيعملأمم

الفلك.علمتاريخمجالفيوالموسوعاتوالمعاجم

بينماونشرهودوسهالكتابهذا.ح!.5!ول،للنالينوكارلوبحث

والتمليق.الشرحمعاللاتينيةاللغةالىوترجمه0719و1899الاعوام

فيالعربمعارفلكلملخمىانهاذالفاكعلممجالفيضخصاعملاوكان

العصر.فىلكفيالفلكمجال

المسموديالقانونظهورحينالىالوحيدالكاملالععلهوالزيجهذاوبقى

ورد11وبطليعوسعلىكثيرةاصلاحاتزيجهفيالبتانيذكروقدللبيروني

التقريبوحساباتالاصلاحاتمذهدر"اسسةيجبولكنهامةتقريبحسابات

بطليعوس.علىاصلاحاتهمنونجدالآنحتىثرسمعاأكبسواهتمامأكثربعمق

زيب:منا.لرابعالبابفيمثلا

الميلمذائةوتجقالنهارل!مفلكعنالبروجفلكميلمفارممرفةفي"

المستقيم"الفلكعنالشصسميلوموومبوطهصعودهفيومراتبهوجهاته

كائلا:بطليعوسقالهماالبتافيفيعرض
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الشناءمنغلبيبينالتيالقوسمتدارأنكتابهفيبعلليموسوحكى

وموذلكنصفالميلوانجقءا4247هوالنهار)1(نصففلكفيوالصيف

الطويلةبالعضادةكثيرةمرارامذاععرناىنحنورصدناجزءا51-23

فلكفيالرأسسمتنقطةمنالرقةبمدينةقربالشعممىأقربفوجدنا.واللبنة

نأبذلكلنافوضحجزءا59ص36بمدماوأبع!جزءا2612النهارنمف

فلكميلوانجزءا47-10الحقيقةعلىالمنقلبيئبينالتىالقوسمفار

بينمابمدوهوجقءا23ص!5يكونالنهارممدلفلكعن(2)السوج

الفلكين.قطبي

تقدمهممئوغيرهسطليموسعلىإلراتعةالاصلاحاتهذهالىوبالاضافة

الآنحتىبحثتمصاآكثربدقةوبحثهابهاالامتماميجبذكرتكماوالتي

الكرويةالمشلثاتوخاصةالمثلثاتحسابمجالفيأيضاالبتافىأهميةفىى

الرياضياتتاريخمجالفيمرموقةخكانةأيضاالبتانياحتلولهذاوتطبيقاتها

الفلك.اعلميختارمجالفيمكانتهنبجاالىالعربعندالجغرالهيةاوتاريخ

الكروية.0المثلثاتكلبالاعتمارالبتانىحسبوقد

الوقت.تحدب-1

القبلة.سمتتعيين-2

وق!البلدعرض،الشمسىارتفاعكاالبووجفلكىانرةميلسشخدما

يستنبطونعامةقاعدةيجادلامختلفةطرقا(التاريخعبر)ا(لرياضيونسلك

الكروية.المثلثاتحسابفيالاخرىأ،لقواعدمنها

جيوبتناسبقاعدةالمجالهقامسائللجميعأساسال!جمنفعنهم-

والمتملقةالباقيةالنظرياتكلضهاواشتشجلهاالمقابلةالزوايالجيوبالاضلاع

الكروية.بالمثلثات

وبخىالكرويةاالتجببنظريةالمعروفةالالقاعدةأولاأثبتمنومنم-

الكروية*المثلثاتحسابكلعليها

(1)

(2)

.النهمارممدلفلكلقعلبيةعل!اقلاالساءوسطداشةمو:النهارنعففلك

قطبيه.علىتدورالتيالعظمىالكرةمدارعليه:النهارم!دلفلك

عليه.ترى"لذيالشمسىمداره!حي:البروجافلكميل
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القواعدوععالاساسهواويةالقاواتمالكرويالمثلثاعتبرمنومنهم-

الكروية.المثلشاتجميععلى

:الكرويالمثلث

منأقواساأضلاعهتكونأنبشرطكرةسعلحعلىالمرسومالمثلثمو

أ؟لتىهىوزواياه(دافرةنصصمنل!أمنهاقوسكل)(1)عظمىداشة

.المذكورةالقسيبهوتحيطالمثلثالسعلحالواحدليحصلالقسيتلكبهاتحيط

ايلعلاقاتكللحسابكأسا!صالتاليةالتجباقاعدةعلىاعتمدوالبتافى

.الكرويألمثلثمجالفيالمثلثاتية

تجيبيخربحاصل=كرويث!ثمأيأضلاعمنضلعأيتجبومي
مذينجيبيضربحاصل+القطونصفعلىمقسوماالباقيينالضلعبن

القطر.نصفمربععلىمقسومابينهماالز/اويةتجب*أ"لضلعين

عرفتالتيالعلاقةفتكون(للوأحديخاتوالقطرتصفباعتبارولكن)

حفأ"س-جببب-+-صتجبلورتجب--أتب:أوربافئباسمه

ولكنهاأيضا(م1009ترفي)يونسابنهذهالبمانيقاعدةوعوف

.ول".*!ح!ذء"*!طد"!د5الالمانيال!المونشرهاعممهاأانالىمغصورةبقيت

.!،اكك،ع!ةال3بعاعدةوسماها(4361-1467)

س!8!ء+!ءط(3ءرطهحةدا"ط15نسيالفرالرياضيعشرالثامنالقرنفيبعدهأتىثم

:أيالاسا!صهيالتجبقاعدةتهاذاالقاعدة(واعتبر1736-1813)

"بص!،حا-صقيب!لقب

خبربأ--".+--.=-أقيببمأ
لى؟لى

(ئرةالداقطرنصفمو)عامبشكل/نق/ممتبرا

وبسهولة:نبالقاعدةهذهومن

الاضلاعجيوبكنسبةكرويمثلثأيفيبمضالىاياالزواجيوبنسبة

نجد:ومنهابمضالىلهاالمقابلة

-ءصب"بأجب(2

!س"ب-لص-ب-أصبدرر

.الكرةعرفىومركزماكرةصطحعلىالمرسوسة3الدانرمي:المظىالدائرة!1)
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المثلثزوايااحدىتكونعندماخاصةحالةالبتانيأيضاهناواستعول

!ص-001ةةق!علافيعطيقائمةالكروي

جاتأصجب

الوفاءوأبو(م923-922توفي)النيريزيأيضاعرفهاالقاعدةومذه

هـ/039توفي)لخجنديوا(م998/ـه388هـ-387توفي)فىا؟لبوقكجا

وبالتالي.الخاعىباصلوبهمنهمكلوبرمنها.وغيرهم(م1000حوالي
الزاوية.القائمةالمثلثاتعلىالاخرىالتعلبيقاتالقاعدةهذهسهلت
عمثرالحاديالقرننهايةفيولد)افلحبنجابرالمربىالعالممثلالهنجد

ممتسد)القاويةالقائمالمثلثفيبحث(عمثرالثانىاالقرنمنتصففيوتوفي

"!!-أ=هـأ"العلاقةوعرف.وزاويةقائمضلععلى

"!*"حمكاحكا"جابرعلاقةباسمأوروبافيالعلاقةهذهوعرفت

(م1274/ـه672توفي-م1201/ـه597)الطوسيالديننصيروعرف
وعرفاويتينزاعلىممتمداالزاويةالقانمالكرويالمثلثفيالسادسةالعلاقة

ور!طل!أ!!ظ-صصتجبا"لعلاقة
الكروية.بالمفلثاتالمتعلقةالقوأعدبتمبأيضاالعربالعلماءعرتوت

أط!،-ـهصص -!هح-"اح!ـه-!طع-أ3(حا

تطلأ!+حرر!ص!--=مح!-صأ-ح!4(تطل

فيكونقائةزاويةمثلا=بزاويةتكونعخدماخاصةحالةواعتبروا

الشكلمذاعلىالسابقةالممادلاتفحمودصفر-90تجب،نق=90جب

.(والطوسيجابرمعارلتيالىبالاضافة)

صفر+"ص!ت-هـ!(\

(شت!"ص-لم!صالأن-!حص-نقأ!،(2

ء،نقصص!!س-"ص،-"!!ء=!!ءأصحص(3

صقر
لمـه"-"

"!ء!هح-"اح!احم
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"هـتس"

طل"!كتطكتنق--صمحررت!حنق=أ!ط

طل--
طل!أ=نقءروثر-منه

أتكالنق+صفر--صجاأأتحل(،

نق23نق
-"-ءحى-=أف

طلأ،-أطل
طلآ

ء-قن---حب

طلأ
منبءاالكرويةبالمشلثاتالخاصةالقواء!مذهكلالمربعرفوقد

والببرونىالحاسبوالحب!شيونسوابنوالبتانيوالنيريقيقرهبنثابت

أعمالهم.فيوذكرت...والطوسي

زيجهفيالقواعدهذهيطبقالبتانيفنرو!الفلكعلممجالفيوعلبقوها

علىمشدأالشهسبارتفاعالظلعلاثفيحسب(ءالصابيالزيجا)الشهير
الم!ادلة:

هـ(-90)صل

الخيالعلول=سحيث

(بالدرجاتالشمسارتفاعبهيقيسالذيالممور)الموريطول=ل

(بادرجات)الشمسأرضفاعهـ=

وعرضالبروجفلكدائرةوميلاكحسارتفاععلىبالاعتمادالوقتيعيينثم

المثلثاتمجالفيعندهجاءماعلىممتصداكذلكالقبلةسمتويين.البلد

الكروية.

الارتفاعسصتمعرفةفي"!بحثءالصابييجالزكتابهمى(11)البابفغي

."الاوقاتجصيعفيتريدبلدكلفيالافقداشةمنوالظل

فيقول:

كلهاالبروجاءأجقمنجزءكلفيوالظلالارتفاعسمتتمرفأنأردت)ذا
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ذلكأنقصثمالميلوجهةوقىءفاعرفالجقءنلكميلفخذتريدبلدكلفي

.للجزءالميلتماموشموويبقىماوشفاعرفقسمينمنالميل

السمتيةزاو-ء،الارتفاعهـ-،العرض=8،الميل-!:اننفرض

خذثمتسمينالىالبلدعرضما!تليبقىماووشالبلدعرضوتراعرفثم

الىالارتفاعلتماميبقىماووتروقىهواعرفالنهارمنشئتوقتلايالارتفاع

تصاموترعلىفاقسصهبلغفياالقطرفصففيالجقءميلوترافربثمتسمين

.قرث!للاسعةوترفهوحصلفماالبلد!وض

تمص-"ر=المشرقسعةوتو
!،

وترفيالارتفاعوقراضربفمالميلجهةوهىجهتهواعرفاحفضمه

وترفهوحصلفماالبكعرضتصاموترعلىفاقسمهبلغمعاالبلداعرض

.أبداجنوبيوموالافق)ختلات

الافق=اختلافحب

وانفاجممهاواحدةجهةفيالافقاختلافووقىالممثرفسعةوتركاتفان

منحصلفمايبقىماجهةواعرف.الاكثرمنالاقلفانقصمختلفينكانا

الارتفاعتماموترعلىواقسمهالقعلرنصففيفاضربهوالنقصانالجع

الارتفاعسمتفهوبلغفمافقوسهخرجفما

هـحب!"ب-لاحبر

-8ءبكلا!ءب=(!-90)"با

فب1=روباعتبار

8"ب؟-جاهـحب

-=*ب
هـهـمحبءب

اعتمدماوالتىالاساسيةالتجبعلاقةعلىبالاعتمادالعلاقةهذهعلىونحصل

ومي:البتانىأيضا

بفرضو

بأ-صحب!لحب+--محب!لب--أعب

-78-
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آ-*الستوزاوية

على:نحصلالسابقةالعلاقةفييلفبالتب

تجب"ت!ببآتجب

---....-.-....-*ترب

!-5-8=*تبب

تجب!ءقيب

البلد(وعرضوالارتفاعالميللالةب)الارتفاعسصتتحبوهو

الكرويةالمثلثاتمجالفيمعلوماتهآيضاويعلبق

التبلةسصتلحساب

البتانييقول(139الورقةمنبدأ)الصابىءالزيجمن/56/البابففى

(82-8،)صبالعلولفياليلدينبينماوترخذ

هـ(،هـ-7)حبالعرضفيبينههاماووتر

فهوخرجفعااجتمعماجذروخذواجممهماتفسهفيمنهماواحدكلاضرب
المثلثقطر

(82-8،)2ص+(،2-!!)2"ص-البمدجب

التقاطعوموضعال!ائرةمرفىبينمابعدوهوالقائعةالزاويةيوقوالذ!

عدثم،فاحفظهالدائرةمحيطقيوالمرضالعلولخطىتقاطعمنالحادث

.المرضفيينال!بل!بينماوترالى

(82-18)ص

القوسبلغتفمافقوسهبلغفماالمثلثقطرعلىواقسمهالقطونصففياضربه

مكةسعتفهو

ر-(القبلةسمت)حب
(82-88)ص

الراعسد(ومدينةمكةبين)البعدحب

-29!ع
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كل!اذا"

!!،-!.الرعص!مكان/!/

،!محبب!الكروى!ل!ملالدسا
اهلكرمةمكهمدينةمركر/1/

-90=ص1

القطبص
م

فةمعر8،-8،يةوالقا

المرضعادةويحدد)ب(و)آ(بمدالبعدوحسابآببالزاويةالمطلوب
الاسعلولابلام!تسابللمدينةوالعلول

(82-ر!،)سر=السمت!حفنجد

)آوب(بينالبعدحب

ر=ببآتحب=السمتتحب

(تجب8ول2-8،)حب

البعدجب
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:أنبالنهايةويمرض

(82-)،ولتحب!،تحب+82حب8؟حب=البعدتحب

وشىسبقفيماوعرضناماالبتانيعرفهاالتيالتجبعلاقةعلىبالاعتمادأي

والبيروتيالبرذجانيالوفاءأبومثلالمربالعلعاءبقيةعندذاتهاالنشارج

.(م989توفي)نيجاالبونلوفاءابوأعندفصثلالطوسىاو

هكذاةل!قلاسصتالبوفيجانيلهيحسب

الرص!د.مدينةمركزب

لهذبالنسبةالقبلةفمرفأنوفىب

المكرمة.أمكة

تحتبتقعالتيبأفقوداشةبد

التعديل()(للدينتيناالطولهـفرقآ

مكةعنالمدينةبعدآبالقوس

المطلوومودوالقوسهوالقبلةسمتويكون

هـبأووربالمثلثينفيفيكون

ا=دبجبفيكون590-دبولكن

التعديل()إلعلولفرقحب

المكرمةمكةعنالمدينةبعدحب

حبعلىالطولنرقحبتتسمبفادمنالقبلةسمتجبلايجادفمثلا

14ص19ص53ص37*الجوابفنب

4931ص199-يساويفنجدهقوسالىوتحولها

مثلابغدادمنالقبلةسمتمووهذا

ائ!اسعتمرالمؤ-827-
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تدرسأنويجبالبتانيعندالمثلشاتحسابأهصيةبالنتيجةونرى

أععالهعلىعاما/40/مدىوعلىالجحوثمنيالرغمأنهانياجديدمنوتقيم

منبالرغمتععليأنيجبالتيالامميةه!خعالمثلثاتدراط!ةتعطلم

رياضيكعلمالمثلثاتاعتبارفيالفضلاليهيرجعالذيالطوسيالديننصيرأن
كا"هن!ح*دلمامامنيدءاالغربوان.البتافيعلىكبيروبشكلاعتمدتمستقل

البتاني.أعمالعلىأيضاكبيروبشكلاعتص!فدأوربافيالمثلثاتبآبيالمعروف

واستخلاصجديدمنالبتانيعن!الكرويةالمثلثاتدراسةضرورةأرىلذا
اللاقينيةالىترجصتوالتيالمربيةالمخعلوطاتمنةلي!عالاالمثلثيةالمصعللحات

العربية.الاقعلارمنكثيرفياللاتينيةبترحماتهاتستعملوأعيدت

عليكموالسلام
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والمصالرالمراجع

.1899بىوماعلبع،الصابيءأالزيج،نلينوكرلوللدكشور:نىالبتا

.1956-1954آ))-آابارحيدر،المسعرديالقانونةنىالبيرو

الفوةأبحاثفيالاسلاميةالفلكيةالجداولحسماباتاصاليب:جورج،صمليبا

.1977التراثمعه!،بر!لاعندالعلرملتاريخالاولىالمالمية

القلمدار،والفلكالريافياتفيالعلميالمربتىأث:حافظقدري!لوتان

.1963القامرة

الندوةأبحاتفي،عئرالرابعالقرنسوريةفيالميقاتعلمبمدافي!،كنج

.1977العربيالعلمىالتراثمصهد،الصربعخدالعلوملتاريخالاولىالعالمية

.1976اثالنرمعهد،،طرك؟اابن:س.آ،كفي

الصلومقاريخمحلةفي،لمعلليموس!فقوركسابفيعربيةضذرة:ريجيسنول.روم

.1981الخاسالمج!داتالتسمعهد،المربية

.1911؟وما،الوصملىالقسونافىالعربعندتاريخهالفلكعلمةكرالونللينو

...
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الاجنبيةالمراجع

طا-!ـهلاامةة:*ءى3!83"ءول*!س*7

+ع53!ء،صك7!ص3!هالا"ه*53مما،977
ال*حط43طلا4ح3.!كهمث!!*ا*اة!*89914-،907

!ء*ءاكع"!اان!50

اك،ىع،،*!ه!يي!"،:!،"ءةمصخه،ء،،"ة،!!حك!هيء*فه

آطة!ةح"لم898و))!ح*ا!لا،9؟،3.2ال"ا.طح،،4!ح،لهو3-،لهو90

!+،ء،،70:+ء*،"*ء!!ف*ء"ق!حطة،،(ح،ح،يم!*!فهـ+!

3!ل،آ!*اللا."!لأ*مما*ء،965.

"،!ه،!،ءح!:!هآه!حم،!"،!!ه!ه!ء،ه!"لاهة!!!!ف"،،9

**حط43.ال!س"ط"ء*46لى4"هط"ه9651.

!ء+"،!"ء:طو!هء4!!*!،ثثلاعة!

لم!!صل!ء،5كلةج!قحله!4"5!ش3.،8/،892

!ع4ةء*!3لأ!ء!مح*ة!س"حفى!!،ء!لك4لأ.ص!ى!أح4*،!ر،آ،970.،976

!"ء"!!"ء:مح!37"،ءصحم،!4"ء!.ح!ةق954،3-،959.

!ذمك!ءلكالأء!ى4!ك)3)!+و4!*"4!ص!ص4!ك3!!ل!ء!ح!43*ء،ةءط4!ح!س4

علزءةول،3،9-،93،.

+8!فطمه،"+!:مذم!ح*ل!،ح33،ر!ص4لا*!2له3حك!6احظةح(طح،ح3+!محنلأههـ!4*لا

!3آ3حة!ءاه6ل!**+ح(ا!46ل!الأ*4ح،!،اكء3+!سة!يعكااء929،4.

"ص!!**..فى:!3لأحسا،هآ3،*"،حل!ن!ء!ه"ى23!"ء61!ألككل!(!ك!حع..ك!ا،4!

.ء!"س!3!5؟"ء"3"463/،956)ال،!54ح!.!4ة،8اكحءةطء956،1.

!ض!،*.ط.:.ل!!6"همدآولءآ!!لح"*53ط!س،*ح؟5ةلأ،9"3.

!حة*:محفطءدة!*7*ءحول!!،ء58.!ا!ة،639.

-،8-
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"!مم!!5*:لو!(!لو!عط،،ح!7!ك3ح،مم!4!للأ!!ء!!!آ3!3!!م
"ذ!!،لاكاكح!،كو،.

وط"!ءططصل!"ول*.:+!ححع،طح،44*حكاذ،ك!حط!علا،،*ألكة،ا!أ*ا!حم3

(*.،لاس!.كه"محكا*)+ح*ح!لأل!!ة!ذمحلا،9!.

(كعةع.كالم!ح33."لا.،.7!ء+*مأ!!فى!،697.

،!ء!5!!صح!:"ءناح*كا!31"8!ء14!ك+أ؟453لأ0(5!حأي3ح"ه(،!لنطث!*"(927"،948.

طرولاكهكلث!،962.

!طءلا،ي!:!ةء+فى،ه"ء"ح،ءة9ء4ح!ول"محكاط4ع5!ل-!ة!ل!ة"*ح4!ا-ء*!!س

4*مح!طيم"لة.ة*ء!!ه7!927،3.

ط!ص،،!ل!!:ح،*)حنلأع!مح!4ع9"حط!ة،*3*د+*"آك!كلأع!!"،*!974.!!7104
."97"

ىف*عك،كل!عله!:!مح*اء،طح+أل(أطح43"ل!!9،35"ء"ح"4ع3كهـ3!6يم43"ل!ة43شا

"ححط3!حم!ييذ،،9!.

...
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ص!البتاني!!

ماغوعدخالدالدكتور

العربىالعلصىالتراثمعه!مدير

العلوملتاريخالسوريةالجصعيةرئيس

الندوةراعيالسيد

المشاركونالسادة

العضورالسادة

حلببجامعةىب!علاالعلميالتراثممهدوباسمباسميأشاركأنيسرني
موضوعيكونأنيسرنىكما،نجاحكللهاأتمنىالتىهذهندوتكمفي

العرببعلليموس،والرياضياتالفلكفيالعربعلعاءأكبرمنعالمحديثي

الرقي.سنانبنجابىينمحمداللهعبدأبو،البتانى،اليصضيسميهكما

حراننواحيمنبتانناحيةيم850/ـه"م3،عامحوالىالبتانيولد

مشاهداتهبمعظمفيهاوقامالرقةمدينةفيحياتهمعظموعاش،البعضيغلنكما

الجصقصرفي929/317عاموتوفيوالفلكالرياضياتفيالملميةوأبحاثه
تومعبفادالىذهبقدوكانالرقةالىبغدادمنعودتهخلالسامر)ءقرب

اع!ابتهم.لظلامةالرقةأماليمن

فينتائجهوكانتهذهمدينتكمفي877/265عامأرصادهبأولقام
ة!عاوروباعلماءلدىمعتمدةكتبهفللتبحيثهامةوالرياضياتالفلك

نهايةيعاشالذيالكبيرالفرنسىالغلكيخ،!دول!ك!لالاونويعدهقرون

الشرينالعالميينالفلكيينمنيعده(1807عامتوفي)ع!ئرالثامنالقرن
علماءبحضويعتبره.الخلقاللهخلقمنذالانسانيةأنجبتهمالذينالمبرزين

ناتمنالمقارالنوعهذالمثلمجاللاولكئ،بطليموسمنمكانةأ!هممىالنرب

زمته.فيمكانتهعالمفلكل

(+ح،3!"ذاكاءد)لاربعامقالاتهوشرحبعلليموسمؤلفاتالبتانيدرس

الذيالمرصدفيفلكيةومشامداتبملاصظاتقامانهبلبالئصرحيكتفولم
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المث!اهداتلهذهونتيجة،انطاكيةفياقامهالذيالمرصدوافيالرقةفيأقامه

منالكثيربتصحيحقام،جديدةبنتائجأغناهالذيالمثلثاتعلممنولتمكنه

الكبير.العالملهذايةاكطرالاستنتاجاتمنوألكثيربطليصوسنتائج

للبتانى،العلعيوالوفاءالعلميةالامانةأذكرآنيجبالمناسيةوبهذه

اجريت.المشهورزيحهفيفيقولذلكلنفسهيبررلبعلليموسيصحححينفهو

*.بالمجسطىالمعروفالكتابفيبعلليموسمذمبعلىواحكامهذلكتصحيحي

انهفوفيكربدهوالاعتباربالمحبةفأمر...رسمهمامتتبعاأثرهمقتفيا

ابرخصىعنهواستدرككماالزمانعلولعلىأرصادهفيعليهكر!تسيانيجوز

..العلمىالتواضعهذامعيتلاصفلونفهل،ؤفلرائهمنوغيرهكد!طعكلطكلله!(

.تصحيحاتمنبهيقومعمالسابقهيعتذروكأنه

البروجفلكمنطقةمنومواضعهاالكواكبحركاتالبتانيصححلقد

سارت!ونجورجويقولالثابتةللنجومقصنيفاووضعبالرصدوجدماكما

نأووجد،ومدمشةعاليةبدقةالفلكيةبملاصعلالهقامانه5ء!*م!قاةك(ء*

واكتشف،بطليعوسعهدمنذ16؟47اربمفاردادتقدالشمسأوجدرجة

الفلكية،الثوابتبمصكبيرةبدقةوعين،وحضيضهاالشمساوجحركة

اربمفالبروجرائرةميلوحددبالسنة54"ربمقدارالاعتدالينانتقالفحدد

.ةي!حلاالصحيحةالقيممعكثيراتتفقومىدرجة323ة

التالية:نتائجهاععلاءيكفيالفلكيةحساباتهدقةى!ملمعرفة

اقلوهيررجة3523وحددماالفلكدانرةمستوىميلحسبلف
والقيصة23!51ص20ومىبطليهوسأعطاماالتىالقيمةعن!امنبأكئر

14يمقدارالاالميللهذاالحقيقيةالقيمةعنتغتلفلاالبتانيأععلاهاالتى

البتانيصححوقد.23"4135"البتانىعصرفيكانتالقيمةمذهلأنفقط

الزمنمعيتغيرالميلمذاأنوبئئالفلكال!ائرةميلثباتعنبطلجموسرأي

.ر5يتجاوزلاأنهبرعمالتغييرمذااكتشفواالعربأنبالدكرالجديرومن

نلكبينالبتانيولكن،الشاتىقبلوذلكالواحدةالسنهفي(الثانيةتصف)

العلمية.بمشاهداته

عه!منذتغيراقدلمسارماالمركزيوالتباعدالشمسأوجأنالبتافيووج!

الاوجكانفبينما.ثباتهماعلىأكدبطليصوسأنبىغم+"!ك3ح4!د3أبىخس

التباعدوان17825-،البتانىوجدهكما6أصبحقدابرخسعهدفي36،5ت

حساباترقةونركولكي.ر.17326الى.ر.207638مننقمىتالمركقي

وقيصف.ر.16771زمنهفيكانتالصحيحةالقيعةأننعرفأنيكفىالبتاني
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زمنفيالقيصةمذهكافتبينعا..ر..6منأقلبمقدارالاعنهاتختلفلا

عنهاتختلصقيمتهوكانت.ر.17،(أبىخسفتيجةأيدالذي)بعلليموس
..ر.33اربصف

مذهوانالاعتدالينحركةتتبعالشمسأوجحركةأنالبتانيوبيهط

بصقدارأيعاما66لكلواح!ةبدرجةىص!ومبنىمثلحدرهبمفارهيالحركة

27لكلواحدةدرجةيثالح!بالحسابوهيالواحدالعامفيتقريبا54ر5

الغيمةمنبكثيرأفضلالبتافيوقي!ة.الواح!العامفيه."بمقدراأيعاما

المامفي36صبصقدارعاممئةلكلواحدةدرجةوهىبعلليموسحدددماالتي

الواحد.

هو:المداريةالسنةطولانذلكمنواستنتج

الحقيقيةقيعتهامنبدلاثانية24ودقيقة46وساعات،ويوما365

فيالبتانيفخطاثانية46ودقيغة48وساعات5ويومايوما265وهي
بزيادةبعلليموسخطاكانبينعاثانية22ودقيقتانقيصتهبنقصهوحسايه

ثانية.26وئقدقا6قيمتها

كانبينصاوالخريفيالربيعيالاعتدالينباضعلرابالبتانىيؤمنولم

الشمسحركتىدراسةبشحسينقامكعا.بذلكمؤمنينكوبونيكوحتىالعلماء
الكسوفحدوثامكانيةواثبتمنهمالكلالظامريالقطرتفيروبينوالقمر

.بطليموسعليهكانمابعكسللشسسالحلقي

الارتفاعالقياسجهازمنهاهامةفلكيةاجهزةالبشافياستخدمكما

علىموضوع7علولهشاتوليعصودمنالجهازتاويتآلفللسنةالزإوي
ةفيكون،العموداتطلميولعليهقيسأفقىمستوىعلى

ص*ا=!!ه*
م

*-،ه!20.30....بالدرجاتجدولاووضعالعلاقةمذهالبتانىواستخدم

ابفعكصا.الظل!لولمعرفةعند*الزاويةحسابيكونبحيثالظللطول
التحسيناتمنالكثيرمضيفاوغيرهاالحلقاتذاتالكرةمثلجديدةفلكيةآلات

.الآلاتهذهمنمعروفاكانماملى

.الرياضياتمجالفيالبتانىحققهاالتيالمعجزاتالىالآنوننتقل
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مفهوماسشخدمفقد،المثلثاتلعلمالاوائلالروادمنالبتانيكانلق!

الاعريقيفملكانكياهطح8كهالاوقاراستخ!اممنيدلاواضحبشكلالجيب

ج!اولووضعل!قوايا(2)التماموظللآ1،والظلالتعامجيبمفهومادخلكها
العلاقة.منأنهوجدمنأولالبتانيكانكعا.المثلثاتيةالتوابعلهذه

!أ؟لرتر-+حء=!
الملاقة:بواسعلة*ايجاريصكن

+أد*-لى،*!د

العلاقة:يكافيءماالمثلثاتمذهفيوأوجدالكرويةالمثلثاتدرسأنهكعا

5!ءكص=6كىحي+3،"كا3"ةي!!

!والمثلثلأقواسالمقابلةالمركزيةالقواياهيحو!وءحيث)

.(*للقوسالمقابلالمثلثس)رفيالمماسينزاوية

:العلاقاتتكافيءمثلثاتيةعلاقاتالمبتانىا!عمتخ!موقد

ح"*

*!فلى
*حء،*=-

*مف

ح!ء

عحح*=!،+(ء!مة،محص!ي*ب7"،+!8*غ

وأهمها:البتانىمؤلفات

الفلك.أرباعبينفيماالبروجمعلالعكتاب-ا

.الاتصالاتاقدارتحقيقفيرسالة-2

.لبعلليصوسالاربعالمقالات!ثرح-3

يج.لقا-4

البتاني.تعبيرب(المنتصبالظل1،)-1

الب!افي.تمبيرحسن(المبسوطالظلا)-2
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اللاتينيةالىترجموتكتيهأممهو"الصابىءالقيج،الاخيروكتابه

3!هط!ل!*الماشرنسالفوأمركيالآ1،الميلاديعشرنىالثاالقرنفيمرةمنأكثر

وقد.عشرالثالثالقرنفيالاسبانيةالىالحربيةمنبنقلهقشتالهصاحب

.5371عام!3ءكا"قللفي3،!مء،ه،،هك!ه+ترجمةطبت

ميلانوفيوذلكع".!.ال!للع!ءهوالزيجكتابوحققنشرمنأهمومن

النعىتتضمنأجزاءثلاثةمنكتابانثصرحيث1907-1899الاعوامفي

6!ء،"سالفرنسيالعالمكانذلكوقبلءلهالاتينيةترجةمعالعربي

وخصعى،العصورالوسعلىفيالفلكعلمتاريخفيكتابه1819عامفين!ثرقو

البتاني.القيجكتابلتحليلصفحة53فيه

فصلالمعرو!ومن،عديدةلقرونأوربافيمشدةالبتانيكتبوفللت
وخاصةمؤلفاتهفيبكثرةالبتانييذكرالاخيرفان(2)كوبرنيكعلىالبشاني

ال!نسس.حركةبمواضيعيتعلقفيما

يظهراناللذان(4)ءلهالهلةقوغاليله3!،كلح*كيبلر)3(بذكرهوأشاد

للبتانى.الفلكيةبالمشاهداتالكبيرامتمامهمابوفوح

كبيرعالمأعهالبعض،والسادةالسيداتأيهالكماستعرضناوهكذا

والرياضيينالفلكيينأعظممنوكانعامومشةألفمنأكثرمنذمك!لبفيعاش

.والسلام،العالمفى

*.*

ءاءا!*+ة"ء)!وكذلك6ء*ح،م؟ه+ح3(ع3بترجمتومام-1

(!1!أء+ذكاة+*ول4و1)

2-4731-4315.

3-71،1-1630.

4-1564-1642.
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ال!ربية:المراجع

.1899عامماروفيناللينوششره،ءالصابيالزيجكتاب:االبتاني-1

لث.الثاالجشء-الإسلاميةالمعارفاةئىدا-2

ال!لعي.العربتراثةحافظقدري،طولهان-3

.العربعن!الصلومتاريخفيالمرجع-الرحمنعب!.د،مرحبا-4

.العرباعندالعلوماتاريحفيقر؟اءات:منتصرالحليمعبد.دوحميدكامورا!ي-5

الابنبية:المراجع

ح*!!م7!.ا*:*ء3)عك!ل!6،!"عكانأ3+ح3يةطح4(ح4!3آء457*!أأط(1965/.

دكلمه+،+.ء*3!*6!ص4ة؟اح،!كاح3ول*(4!!ء(ذمما،ول!ا!!س3،لا+!ل!4اول"*ح)!ا،!س3

.963،)

+*"*ح!".:نه!ح1حذ"،،!.ي(ة8"*3!ل(ء3!سص"ع(أ؟ح!،ء!!ه4لأ،و.لأ81.،"
ء".507-6،5.(،97)ه.

3*،اء"،.ك!:آ!(ع!الء،.*ه15!!لا+!34ء+"34حأح!ح!س(9751).

،م!ءع!!.!ل!،طىظحح!ك!4ح5!3ء6عآ4*ععط+2،له!!ك(،967).

3!*!!م3!ا"+عا8؟ألث*لو!ص+،1،!ث(،95"..
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اعتبرهالذى"الكواكبع!ور"كتابهعلىالاولىبالدرجةاعتع!توقد

الىالوسطىالقرونفي(المرقبيالفلكعلم)فيالثلاثالكتبأهممنالبعض

بيك(لألغاوالثانيع!ثرالحاديالقرنمن(يونمسابندليل)كتابجانب
.للصيلادعشرالخامسالقرنمن

بيك()ألغالىوالمهداةالمعدةالملكيةالنسخةمىالكتابلهذانسخةواقدم

وتم(5036-عربي)رقمتحتبباريسالوطنيةالمكتبةفيالآنوالمحفوفلة

موجودةوميهـ(400)ما!لافيالصوفيالعالمابنقبلمنعنهانسخةنسخ

عنمحققةطبمةومناكببريعلانياأكسفوردجامصةفي(بودليان)مكتبةفي

فرا!ملادائرة"مرةلأولبنشرهاقامت،الارجوزةجانبالىمذاالكتاب

فيالعربيالتراثاحياءلجنة"قامتكصاكا(الدكنأبادبحيدر)"العثعانية

الحامفيأنيقةجيدةبطبصةالكتابباصد)ربيروتفي؟الجديدةالافاقدار

.(م1981ـه1401)

مطبوعةصفحة(253)علىيحتويالكتابلهذاالاصمليالعربيوالض

لها،توضيحياتخعليعلا(96)وكوكبة(48)صورمعفلكياجدولا/55/و

الفارسية.؟المنمنمات"فنئعروامنوهي

منغيرهلأعمالانتقاداتهفيمعقاكان(الصوفيابى)أنيبدوماوعلى

الفرنسيةالىالكتابمترجمأنبدليل،(البتانى)مناويهمنا،الفلكيين
فلكييمنأقرانهعلىالصوفيتفوقمقدمتهفيأبوز(ع4حا،د!ح،1شييللروب)

قدرر)أرغهوملاحظاتالصوفيملاحظاتبينالدقيقوالتوافقالوسعلىالعصور

المجسطى--(بطليموس)آراءعنئهماأرااختلاتحالاتفي(!3!حمطةد64!3

نقد.من(الصوفي)،ذكرهلماآحا!ص!34يدليرا)كتابقيموافقةهناكوكذلك

الكواكب(عسور)كمابهلتماليف(الصوفى)دفحتالميالدوافعأما

(م982-949)-البويهيالحاكم-(الدولةعضد)الىأهداهوالذي

قوله:حسبفهى(شبراز)يمرصداللفلكينوبنىالفلكأبوالذي

واقتداءالصناعةفيوتقدمهمالآفاقفينكرمممعالقوممؤلاءرأيتولما)

قأملغيرمنتقدمهمنمنهمواحدكلتبعقدمؤلفاتهمواستعصالهميهمالناس

عنذلكأنمؤلفاتهميخمانظرمنكلظنحتىظروالفبالميانوصوابهلخطئه

ومواقعها.بالكواكبمعرفة

عنحكاياتهممنالانواءكففيسيعاولاالتخلفمنكتبهمفيووجدت

قكرتهالوالفسادفلاهرةالكواكبئروساالمنازلمنأشياءعخهموالرواةالعرب

فكانوكشفهذلكاظهارعلىكثيرةمراتعقمت،فائدةبلاالكتابلطال
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اللة!ئرفخيأنالىأمريفيالمرادعنتصدنيوأشغالحالفيفتوريمترينى

عدي،أبىالدولةركنبنشجاعأبىالدولةعضدالجليلالملكبخدمةتمالى
.(خولهجملةفيبادخ!ليعلىوأنعسلطانهمااللهوأدامبقاءممااللهأطال

الكواكبمعىفةطلبفييخوضونالناسمنكثيرارأيتاني):وقال

فرقتين:علىووجدتهم،وصورهاالفلكمنومواقعهاالثابتة

منعملمنمصورةكراتعلىومعولهاالمنجمين!لريقتسلكاحدامما

أعلوالهامنالكتبفيوجدوهماعلىعولواوانما،بأعيانهاالكواكبيعرفلم

تآملهافاذا،خملئهامنبصوابهامحرفةغيرمنالكرةفيفرسموماوعروضها

وجدوهماعلىأوالسماءفيلماوالتأليفالنظرفيمخالفابعضاوجديعرفها!ن

.الزيجاتفي

الىعمدواوانما،مواضمهاوعرفوارص!وهاقدأنهممؤلفوماوادعى

وقلبالثورعينمثل،والحامالخاعىمنكثيريمرفهاالتىالمشهورةالكواكب

(المق!بوقلب)العقسبجبهةفيالتىوالثلاثة،الاعزلوالسماكالأس!

وأثبتهاوعروضهابآعلوالهارصدهااةنهبطليموسذكرالتيهىالكواكبومذه

فرع!دوماالبروجفلكمنعلقةمنلقربها؟بالمجسعلي!المعروفكتابفي

أرصادمم.وقتفيمواضعهاوأثبتوا

4بطليموس!أثبتهاالتيالاخرالثابتةالكواكبالىذلكبعدعصدواثم

حركات(من)وجدوامامقدارمنهاواحدكلعلىفزادواكتابهمنلو!جلافي

وزادواالسخينمن"بعللييوس!وتارلرصدممبينالتيالمدةفيالكواكبه!ه

أومعوا،منهانقصواأويسيرةدقائقوعروضهاكثيرةكواكبأطوالعلىأيضا

4بطليموس!وأوضاعأرصارممبينوجدواوأنهمالكلرصدواقدأنهمبذلك

التيالزيادةسوىبهيخالفونهالذيالقدروعروضهاأطوالهافيالخلافمن

من،السنينمن،بطلصيوس"وبينبينهمالتيالمدةفيحركاتهامنوجدوها

تأملنافاقاوغيرمماوععلارد)1(البتانيمثلبأعيانهاالكواكبعرفواأنغير

كثيرةكواكبفيبعضايخالفب!ضهاووجدنا"المجسطي"لكتابكثيرةنسخا

أسقطقدفوجدناهالرصدمنادعاهوفيما(،البتاني!كتابفيذلكوعللبنا

الثالثالقدرمنكثيرةكواكبفأسقطالنسخب!ينماخلافأونىفيهكوكبكل

كوكبةرصدقدانهذكرثم،والسادسالخامصالقدرن4كثيراوأفبتوالرايع

فيالايسرالمتقدمعرقوبهعلىالذيالكوكبموضعوجدوأنه؟الرامي"

.(الدرجة)نصفودرجةينوعشر(2)ثمانيةالقوس

الهيئة-اعلومبئنواعالمعاالمشهوضالمنجمالحاسبمحمدبنعطاردومو(1)
طى.القفلابنالعلماءآتارمختصر(الحكصاءهمختار)

ثمانى.:صوإبها(2)

-،9-
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ع!البتانينقدهفيالصوفيابن!!

مطلقشاكرالدكتور
يةسور

الكريم:العفلأيها

المنعقدالمربعخدالعلوملتاريخالتاسعالسنويمؤتيرناكاناذا

قدالحضارةالعريقة)الرقة(مدينةفي/م198،/نيسان/25/24/بتاريخ

محمدالقعبدأبوومو-(البتانى)المربىالفلكعالمتكريمعاتقهعلىأخذ

للميلاد858=للهجرة/244/عامقبلالمولود،الحرانىسنانبنجابرابن

فان(للصيلاد929-للهجرة217)عامالعراقافيسامراءقربوالمتوفى

فيرائعبشكلأسهمواالذينكافةالموبالعلصاءالواقعفييكرمالمزتمرمذا

الىمذهكلمتيفيسأتطرقفاننياليهواستنادا.العلوممنالمعقدالمجالمذا

فيأيهذاتاريخنامنبالضبطعامألفقبلتوفيالفلكمجالفيمبرزعالم

الفارصية،الريم!يخةفيولدقدوكان(للعيلاد986=للهجوة376)المام

للثامنهـالموافق291)عاممحرممنعشرالرابعفي،علهرانشرقيجنوب

الثمانيةالكواكبصور"كتابصاحب(م903عامالثانىق!ئرينمن
"أرجوزةباسعهالمعروفةوالارجوزةالاسطرلاب"في"رسالةوكتاب"والاريعين

.الرازيعموبنالرحصنعبدالحسينابر:وهو"الصوفيابن

الموبدور"حولكلصتييابهعلالبتماأناقضاناذلكأفعلاذوانني

العلوملتاريخالخامسالسنويالمؤتموفيألقي!هاالتي،اةرا!نحلااغناءفي

/14/13بتاريخحلببجامعة،التراثمعه!"نيانمقدوالذيالعربعند

الملومفيمعينبعجالالمختصونيقومبان":فيهاطالبتوالتيم1981/،

هذهبرىمنأقربلأفهمقىاثنافيالعلصىوالسبقالملصيةالقيمةعنبالبحث

مجالعنالبميدالعينطبيبوأناالمطلبمذاهنااخالفاقوانني؟الامور

أفملفانا،مطبوعانريوانانلهكشاعرأدبيالاعلميا،والنجومالفلك

فحسب،(الصوفيابن)فمهالذيالدقيقالعلميبالععللاعجابيليسذلك
لآراءورلمحضهمرضهط!يقةأنالا،الكثيرمنهأستوعبأناستطعلموالذي

أعياللبعضدحضهوبخاصةالعربوغيرالعربالفلكعلاءمنغيرهواعمال

واتمأتجرألأنودعافىاعجابيأثارقد-مذامؤتمرناموضوع-(البتاني)
ذكراهفيالتكريممنبعضاالرجلمذااعطاءومحاولةالمتواضعالعملمذاعلى

الألفية.

-.!9-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


كوكبلكلالزيارةمنرصدهوقتفيوجدأنهكشابفيزعمكانوقد
حكاهـماعلىويجب،دقائقوعشردرجةعشرةاحدىالمجسطىكتابفيماعلى

فيرصدهوقتفيالكوكب(مذا)موضعيكونأنكوكبكلفيالزيادةمن

المجسعلى""فيموضعهلآندقيقةوخصسيندرجةوعشرينثمانيا)2(القوس

يوهمدقيقةعشرينمنهافنقص،دقيقةوأربعوندرجةعشرسبعالقوسني
غيرهولايعردهولميرصدهلمأنهعلىوالدليل،الكوكبهذارصدقدأنه

الكواكب،فيهاورسعواالكراتواتخذواالزيجاتألفواممنالمنجصينمن

الكركبومذا،الثانيالقدرمنالكراتوعلىكتبهمفيالكوكبهذاأثبتواأنهم

عرفهيقبالجنوبيالاكليلتحتومو،أصغرهمنالرابعالقدرمنمو

وكذلك،فصفودرجةمقدارعرضاالجنوبفيالاكليلكواكبأكثرعرضعلى

الثانىالقدرمناته"المجسعلى"فيوجدالرجلهداركبةعلىالذيالكوكب

للكوكبملاعمقموالكوكبوهذ)،الثالثالقدرمنوأثبتهأصغرهمن

نأغير،واحدموفعفيالطولفيجميمالأنهصاالاكليلكوأكبمنالسادس

جعيعاومصا،دقيقةخمسينمقدارالعرضفيللجنوبأميلالركبةعلىالذي

بع.الراالفرفي

الاق!ارفيالكوكبينلهذينأثبتواالوراقيناوالنقلة(بعض)ولعل

الثاني.القدرفيفأثبتهما)ب(أنهوقدرالوراقففلط(ر)

القدرمنالرامىعرقوبالكراتوعلىالزيجاتفييرسممذاوقتناوالى

الثانى.

عرفمن،بعللميوسءبمديكنولمالاصلنسخةفيوقعالخطالعلاو

7بطليعوس"فقلدواالارصادصحاب1والزيجاتمنمؤلفيالكوكبهذا

الثانى.القدرفيوأثبتوه

عو!فومفي"وللبتانىعيسىبنلملي"نقدهالصوفيابنوتابع
:وقالآخر

الكوكبهذاموضعالممتحنباح!صأووالبتانىعيسىبنعليهـووجد

وئلثدرجاتثعان)1(في(المجسطى)نسخةمنكثيرفي(قنطوريوسأي)

وريعدرجاتمشرالموضعهذاعلىالممتحنأصحابفزاد،الميقانمندرجة

فيموض!هوأثبتواالسنينمن4بطلصيوس"وزمنزمانهمبينلمادرجة

ى!حاهـالبتاني"وزادالميقانمندقيقةوثلاثينوخمسدرجةعشرةثماني

ني.نمابهااصوا(1)
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درجةونصفدرجةعشرةتسعفيموضعهوأثبتدقائقوعشرررجةعثرة

الاجقاءهذهمثلفي"البتاني"زمانفييكونأنووجب،أيضاالميقانمن

وثلثدرجاتئصانيفيكان7يطلسيوس"رمنفيموضعهلأنال!قربمن
علىوقعالمينانمنالاجقاءهذهفيكرةعلىرسمفاذاالعقربمندرجة

طرفعلىوقيالعقربمنمثلهافيرسمواذا(القرس)تحتالدابةكفل
الخاسىومو،بعللميوس"فيكرهكما(القوس)الفرسمناليمنىاليد

زماننافيوموضعهالاولالقدرفي"قنطوريوس"كوكبةمنوالثلاثون

."العقربمنودقيقتيندرجةينرث!عواحدىفيزيادتنابحسب

ومنازلالانواءمعرفةفيالحربعلريقةسلكتفانهاالاخريالفر!هـوأما

المشى.مذافيالمؤلفةالكتبفيوجدوهماعلىومعولهمالقمر

حنيفةأبىكتابفنهفيوأكملهاأتمهاكثيرةكتباالانواءفيووجدنا

شعارها1و،بر!لاعنالواردةبالاخبارتامةممرفةعلىبلفاته(1)الدينوري

كانتكيفأدريولاالفنهذافيالكتبألفواممنغيرهممرفةفوقوأسجاعهـا

الاعرابىابنعنيحكىقانه،عياناالعربمذمبعلىبالكواكبمموفته

معرفتهمقلةعلىتلالكواكبمر1منكثيرةأشياءوغيرمعا(3)كناسةوابنلا(2)

."بها

يتابعالذاتيةوخبراتهدراساتهنتيجةيقولبماالمارفالصالمثقةوفي

الاراءبعضتفنيد"الكواكبصورءكتابهمناخرموقعفي(الصوفيابن)

ودقيقرصينباسلوبأيضا"البت!ني"فيهاوقعوالتىالفلكيةوالاخعلاء
قافلا:

القعربعنازلمعرفةنفسهمن(يظهر)يمهرأنأحبلماالبتانىوفىلك"

وذلك،نقصهظهر،شأنهمنيكنلمفيصاوأخذالمربمذمبعلىوالكواكب

ذكركماعشرالاثنىالبروجمنبىجكلكوكبةعددكتابهفيقكرأنه
الشرعلينعلىالحملكوكبةجملةفيأنوذكر4المجسعلي"فيكتاب"بطلميوس"

مثكعلىكواكبثلاثةالبطينلأنذلكفيوغلطاليتهعلىوالبطينقرنيهعلى

أذفه.ل!ع1والدبرانظهرهعلىالثرياالئوركوكبةنيوأنذكرهتقدمقد

(1)

أ21

.إهـ/282/صخةالمتوفيالمشهورلانواءاكتابصاحبالدينوري11داوربنحص!1مو

كلامفيرأسو،موهـ/231/لههمخةالمتوفيالكوفيازيادبنمحمدادلتهعمدألمجوهو

لمعارف1"ودائىةالانباشيلابنالالباءنزمة)الانواءفيكشابيضا1وبهالعرب

.(للبستاني

.هـ/207/سشةالمتونيالانواءكتابصاحبيحيىبن!11عبدسصدأبوومو

النا.سعالمؤلهمس-97-
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الىخمرالنيروموالجنوبيةعينهعلىالدبىانلأنايضاذلكوغلفي

ومقدموالهنغةالهقعةالشوامينكوكبةفين1والوجهعلىالتيالخمسةمن

المخكبينبينرأسهعلىالجباركوكبةمنالهقعةلأنأيضاوغلط،الذراعين

والهنعة،التوأمينصورةمنهصامواضحأيعلىوالذراعالهنعةيذكرولم

كوكبةفيوأنرأسيهماعلىنيرانكوكبانوالذراع،تميهماعلىكوكبان

راءالعقذيلعلىمنهمااثنانكواكبثلاثةالغقرلأنوغلط،الغفرالميقان

.الجنوبالىالثلا.ئةأميلومو،أليسرىرجلهاعلىوواحد

جميمافيهصاوغلطالاكليلوكذلكالرباتينالمقربكوكبةفيأنوذكر

زبافياأنهماالىوذمب،انالميقكفتيعلىوهساالميزانكوكبةمنبانينالزلأن

جبهةفيالتىالثلاثةقدرانهوالاكليلالعربمذهبعلىقرناهاأيالعقرب

أحدها،العقر!جبهةفوقمشرضةكواكبثلاثةوهوالصورةمنالمقرب

الثامنالكوكبوموالميزانصورةمنالشصاليالزبانعلىمنهاالشمالىومو

منال!لاثةمنالاوسطوهووالثافيألرابعالفرفي"بطلصيوس"جدولمن

والثالث،منهاالسادسوموالصورةعنخارجةالميقانحواليالتيالكواكب

وموأيضاالميزانصورةعنالخارجةالكواكبمن4الثلاقمنالجنوبىوهو

بتقويسشبيهتقويسعلىالرابعالفرمنكلهاومىمنهاالثامنالكاصكب

.العقربجبهةعلىالتيالثلاثة

تطمةالبل!ةلأنفىلكفيوغلطوالبلدةالنمالمالقوسكوكبةفيأنوزعم

كراتفيرأيتوقدبلدةسميتولذلكفيهاكوكبلا(القلادةبعد)ءام!ملامن

وانما،البلدةالصادرالنعاموعلىالنعايمالواردالنعامعلىرسمتكثيرة

سعدالجدفيكوكبةفيأنوزعممنقلاالنعا!يينبينماوسطالعربصيرت

فلهرفوقاليسرىالماءساكبيدعلىبلعسعدلأنوغلط،بلعوسح!الذابح

.الجدي

فيوغلط،الثافيوالفرغألاولالفسغالحوتكوكبةفيأنوذكر

الفرغأماالشمالناحيةفيالفسسصورةمنهماالفرغينلأنأيضاذلك

ظهرهعلىوالجنوبيقايمتهومنشأالايمنمنكبهعلىمنهمافالشمالىالاول

العنق.منشأعند

المرأةرأسوعلىستهعلىمنهماالشماليفانالثانىالفرغوأما

منمنهاشيءوليسالفرسمتنعلىوالجنوبيبينهمامشتركالمسلسلة

.الفرسولاالحوتيحرفولم،البروجصورة
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كشابفي"يطلييوصى"أثبتهاالتيالكواكبعددجميعأنذكرثم

والفرد(الدابة)الذؤابةسوىكوكباوعشرونواثنانالف4المجسعلى"
فرداالعىبس!تهالشجاععخقعلىالذيالخيرالكوكبهووالفرد،والمرزم

لكلبالعستسميةمنالمرزموكذلكالجنوبفيمنفردلأنهأشباههعنلأنفراره

الكلب،يدعلىومواليمانيةالشعرىتفمالذيمثلنيراكوكباتقدمكوكب

علىالذيوكذلك،الشعسيينمرزمىيسييانالغميصاءالشصرىيقدموالذي

.المرزميسصىالجبارصورةمنالايسرالمنكب

النمفيرةكابطلميوس"سماماالتيالشلاثةالكواكبأحدفهوالذؤابةما1و

ولوالمرزمولاالفرديحرفلمأتهعلىفلالكواكبعددجسلةمنوأسقطها

فلاكالاعلممنكتابهأودعهبياواكتفىمذمبهعلىواقتعرطريققهعلىمو

النجوميةالاسبابمنذلكوغيرالنيرينوكسوفاتوحركاتهاالسبصةوالكواكب

المنجعينمذمبوعلىالصناعةفيوتقدمهاتساعهلهوحكمالشناعةمذهيلحقهلم

."العرب(بهذامب)بمعرفته

ورقةبالممرفةلهيشهد(البتاني)نفهفي(الصوفيابن)ذكرهماكلان

فيالاخطاءعنوالتغاضيالمجاملاتت!رفلاالتبىالعلميةوبالامانةالملاحظة

ماماعددافاننقدهفيمحقاكانقد(الصوفيابن)كونوأما،الحلميةالامور

:أمثالينالمعاعرالفلكعلماءمن

(*!ح3ء"نبرما)("نردو)(آ4،ح!لريدا)(!!عطعه-ككوبو)

(!ك*ء*3بركنو)()4ء3!احا3دا5بوشييلر)(""ء،35أحولح4ح3شنيدكينشتا)

حتىالصوفيابنأبعاثعلىكثيرااعشص!واقد(ء!ولطء34:ملاندروأرغه)

الصوفيابنأبحاثمع،بعيدحدالىأبحاثهتتوافق(رلاونأرغه)الاخيرأن

ذاتية.وخبرةتجربةعنيتح!ثنفهفيأنهيؤكدوهذا

وتغير،الكوايألوانولاح!د!صرمنأولموالصوفيابن)وانمذا

المتغيرةالكواكبوزمنكاتماماالصحيحةالكواكبمذهوحركة،الفلكيةمراتبها

الجنوبية،والكوكبات،العظمىوالبنيكيولا،الأتروميداوسديم،الطويل

متاخرين(مكتشفينالى،خطا،اكتشافهافضلالمعاعرونالفاكيونيعزوالتي

."الجديدةالافاقدارفيبيالعرالتراثاحياءلجنة!تؤكدكما
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يشكلهاالضجربةادخال)هوللصلمالعربفمهمااهممنكانواذا

نعثرفاننا(.*جا!*.+**،ه)4هوبولدفونالكسفر)ذكركيا،المبس!

لمناجدولم):يقولاذلذلكتأكيدعلى(الصوفيلابن)التاليةالجملفي

كعاالامؤلفبصعرفةيونقكتاباالفنينأحدفيايضاالعلعاءمنتقدمني

بالنظسعمورةكلوكوكبةالصوربممرفةالاالرصديصكنولاذفئهتقدم

.(والميان

تعدمفيويسهمأسهممنوكلالصوفيوابنالبتانيلذكر!تحيةأخيرا

الع!ثرين.ترنناأواخرفيالامةمذه
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والردوءالطببخناص
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الأخلاقبينالطبيةالواجباتملم"

والدين"والفلسفة

البابازهيرمعمد.د

والصيدلةالطبتاريخأستاذ

ال!ربيالعلنىالتراثمصهد

الطبكلياتمنالاخيرةالسخواتيماعادةتدرسالتىالمقرراتمن
.(الطبيبأدب)اسمتحت،الشاسعالقرنمنذأسلافناعرفهعلم،والصبدلة

حة!هاه،!هخ!خس4،!،حلطبيةاجباتلوااعلمسماتحتيثلحدابىرولااالمجتعوعرفه

!!آ،حد!!ح*8ا6!+يدعىتكليقيافيلسوفالاخيرةالتسميةمذهوضعمنأولان

فيفكانالعلمهذافيفلهرمؤلفاولأما.عشرالتاسعالقرنمعللع!وذلك

وقد،*هـلأ4أ+ء"مؤلفهويدعى.م1845عام،فيليبلويسالملكزمنفرنسا

والقانونوالاخلاقالعقليفرضهاالتىباتالوابيضمعلممو":بقولهعرفه

."لمهنتهم!ارستهحينالعلبيبعلى

:قالواالذين،الاخلاقعلماءبعضاعتراضالتسعيةهذهأفارتلقد

لكليكونبحيث،ئتهاتجقيجوزولا،وعامةكليةأموروالاخلاقالواجباتأن

ن!ابقيةعنتعتازالعلبمهنةكانتوافيا.خاصةوأخلاقواجباتمهنة

الحقوقببمضالمهنةمذهتخصيعىمنمانعفلا،المحددةالخصائمىببعض

المامة.الاحلاقيةالقواعدعليهاتصريأنعلى،المسلكيةوألواجبات

الواجباتعلمتجريدالىوسعوا،الرأيهذاالقانونعلماءدعموقد

الواجباتبعضمنالاعلباءقيهايستثنىالتيالنعوصبعضمنالطبية

-دون،-"الطييةن!الأصحا!وامتيازاتحقوقفيهاتكرسالتىأو،العامة

أربابجميعبينوالمساواةالعدالةوراءسعيا،الاخرىن!اأصحابمنغيرهم

ا!ن.
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وهـ-ت.البشرلحياةبالنسبةخاصةأمصيةمهنةلكلأنىفيهشكلامما

يتخعأن،الصناعاتو1المهناحدىفيللعمليتعلوع،فىدكلعلىالواجب

نأيستطيعبواسمعلتهاوالتي،والخاصةالعامةوالصفاتالمؤملاتمنبجملة

مجتممهآاحترابالتاليفيكتسب،قيامخيربواجبهويقوم،ععلهيتقن

.هيىتقدو

الطبيةالمهنآص!حابعلى،ح!يثةأمكانتقديمة،المجتيعاتفرضتلقد

لدث،العامةالاخلاقيةالقواعدمراعاةعلىحرع!االناسأكثريكونواأن

كثنأسارعلىيعللعونتجعلهمعملهمعلبيعةلأنودلك.لمهختهمممارستهم

عنر!صي،تهاونأوخطأوأى،وعلالهالهموأمراضهمرلك!الاوا"لافرادمن

نتائجعنهينجمأنيعكن،الاخلاقيةالقواعدمراعاةفي،صيدلىأوطبيب

المجتمع.فيالضررعميقة

،رث!بلايعيشهاالتى،الاجتماعيةوالمشكلات،الحياةنيطأنوبما

،أخرىإلىبيئةمنتختلف،الانسانيةوالعلاقاتالدينيةالممتقداتوكذلك

عنهانحب!انيمكنوالتي،المسلكيةالواجباتفانلذلك6آخرالىزمانومن

.والمكانالقمانباختلافتتغير،الخاع!ةالاخلاقيةبالقواعد

النظرية:الاخلاتيأو،العامالاخلاقعلم

الحضارةفياتبو!شلاجعيعأنوالاجتعاعالتاريخلعلماءثبتلقد

الاجتعاعيةؤقاليدهامنمستعدةوأخلاقفلسفةالقديممنذلهاكانالعريقة

،كونفوشيوستعاليمفيوردحسبما،الصينيونويعتبو.الدينيةوممتقداتها

فيهاوالبحث،واضحةاخلاقيةفلسفةاعتمادالىالفيمةالشعوبأسبقمن

يكية.الميتافيقالروا!سبمنمجردايانظربحثا

بتفيس،الميلادقبلالخامسالقرنمنذ،كونفوشيوسنادىلقد

الاخلاقية،عليها*الاحكامتبنىأنيجبالتىالسلوكيةالقاعدةوجعله،الواجب

المحبةسيادةفيالعلياالفضيلةيرىوكان.اممالهفيرث!لاواتباعهفيفالخير

كانوالوكماالبشرجصيعيرىالذيموبنظرهالكاملوالافسان.البشربين

له.اخوة

مننماذج،الهخديةالقارةفيالسائدتين،والبوذيةالبرممانيةفيونجد

علىوالصبركاوالزمدوالرحصةالعفةالىتدعوالتى،المتافيقيكيةالاخلاق
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والحقدالمداوةيحملومن،السعاءفيمبجلأعداءهيسامحمنلأن،المكاره

الجحيم.أملمنفهو،اليهيسيءلمن

أفكار،الميلادقبلالسادسالقرنخلال،سادتفقداليونانبلاوفيأما

الانسانحياةأنالىهؤلاءنظريةوتستند..السفسعلافيينأو،المشككين

عليهيجمعأنيصكنولا،ادراكهيصعبأمروالحقيقة.أوهامعلىمبخية

الاخرينبنظريكونأنيمكن،حقاماشخمىيىاهمالأن،كافةالبشر

باطلا.

فلسفةمكافهاوأقام،السفسعلائيةالنظريةمدمالىسعىسقراع!جاءولما

الجهل-أساسهرث!لاوان،والمعرفةالعلمفيكائنالخيرأنأساسها،عقلانية

وأضاف،مبادئهفاعتنق،أستاذهمديعلى،سقراطتلصيذأفلاعلونساروقد

طمعمن،النفسيةالقوىتتوازنبهااذ،الفضائلأسمىهىالعدالةأناليها

غايةمىالتيالسعادةتغوبالعدالة-!لمقلقوةمع،وحفوغضسبوشهوة

جميصا.البشر

الاعلى،بالخيرالالهيةالذاتعنعبراذ،بقلسفتهالهيانول!الفأكانلقد

الاتسانيبلغولكى.والكمالوالسعادةالفضيلةالىيوعلبهاالششبهبانوقال

فيسهو،الدنياوإلمواعلفالاهواءمننفسهيحررأنمنلهبدلا،المرتبةتلك

والشر.الخيربينفيفرق،المعرفةافاقأمامهوتنفتح،بتفكيره

الىيكونماأقربرأيهكانفف!أفلاعلونتليذومر،أرسعلوأما

موولا،محضاعقلاليسالانسانان":قالفقد،الحلصيةوالروحالواقصية

الفضيلةكانتواذا.والشهواتالغرائزتثيرماالتىالعواعلفمنمجموعة

يمنعلاذلكفان،الالهيةبالذاتبالتشبهالمعللقوالكمال،الاعلىوالخير

مراعيا،وعرائئهلميولهالمجالويفسح،بحياتهيتمتعأنامنالانسان

."ذلكجميعفيروماالاعتدال

الروماني،العصرخلالتماليمهمسارتالذين،الرواقيونجاءوأخيرا

،الحياةملذاتياالقهدوأخصها،تحاليمهمبعضالمسيحيةاستصدتوقد

.وآلاممصائبمنالحياةفيماعلىوالصبر،النفسوقهر
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العملية:الاخلاقأو-الغاصالاخلاقعلم

الاخلاقعلمأما،حدودهنن!يوموضوعهيحددنملاقالعلوممنعلملكل

الانسانونشاعلاتالبشرفاعليةمراقبةالىيمطلع،كليشاملفموضوعهالعام

.المصورمرخلال

،اختصاصدوناختصاصعلىمراقبتهفييعترفلاالعامالاخلأقعلمان

فيوالمعلم،مخبرهفيالكيميائييحاسبكما،عيادتهفيال!لبيبيحاسبفهو

علتمهصافردلكلالخاعةالحياةنطاقهيشولأنعلىيلحانهبل،مدرسته

صنعته.و؟امهنتهكانتأومنزلشه

فيالشرفجادةمنهمكليتنكبقدوالصافعوالمعلموالعلبيبفالعالم

ومذا،كاختصاصعملهفيالمستقيمالسلوكعنيحيدأو،كانسانسلوكه

يكونقدوجهعلىصناعةأومهنةأوعلمكلاستخ!امالجائز!نأنيعخي

الفصلالقولويرجع.منهفمتضررسيئايكونأوالمجتععمنهفيستفيدحسنا

السلوكيحددالذيفهو،التعلبيقيأوالعمليالاخلاقعلمالىكلهذلكفي

فيها،يعيئسالتيالظروفخلالمنكاالفرريهيقومأنيجبءالذيالصالح

به.يقومالذىوالعمل

بريئة،ملائكيةانسانيةاباعتنوخىلاال!مليةالاخلاقأنالبديهيمن

الىوأدنىنقعاأقلموماشطرالانسانيةتوجيههدفهاانبل،أوحطءمن

.الكصال

.يكونأنيجبمانحوكائنمومماينطلقالم!مليمالاخلاقىالفكوان

افسانيةالىومصائرهابقيمهاالمتعاوتةالافسانيةمنيمضيآدويحاول
بينالكائنة،المختلفةالفوارقتتلاشىأنالمتعذرمنأفهوبما..فسبيامتكافئة

أخلاقية،ضوابطوضعيتولجالذيالمشرعفوللذلك،كاملةبصورة،رئ!بلا

يصطدمحالةلكلعمليةحلولايجدوأن،ذلكيراعيأن،العمليةالصفةلها

السليم.الاخلاقيالتفكيرمعالواقعفسها

،ماوىاوكساءأوغذاءبدونيحياأنيستطيعلاالانسانأنالمعلوممن

نأالا.سيئةعحية!ثروطضمنطبيعيبشكليحياأنعليهيتعذرأنهكما

البشر!استعبدتلوفيمااجتماعيةشروراتهسيالضروريةالحاجاتمذه
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يفرطأو،واملاكهومسكنهبلباسهليتبامىاو،لطكليعيشالانسانفأصبح

.للعالجمعهأوبذخهفي

بينالتمييزبواسطتهمانسنطيعاللذانمصاوالوجدانالاخلاقعلمان

كثناالشدبللأسفولكن.الضاروبينالنافعبين،والكماليالضروري

يجبماوبينكائنهووماصالحهومابينالفاصلالحدنجدآنعلينايصبما

.لكونأن

عليناالصمبفمنةةقي!نلاالحدودتلكنجدأنأحيانااستطعناولو

.ومكانزمانلكلتصلحلهاعدةتخاذماوا،تعميعها

منيتحررأنيستطيعلا،اجتماعىكائنالانسانأنالمسلمةالامورمن

سبيلهتعتسصمشكلةوكل.حاضرهمنيتحررأنيستطيعلاكصا،ماضيه

والنفسيةوالديخيةوالفكريةالاجتصاعيةالقيوداطارضمنلهاحللايجاديسعى

تختلففردلكلوالتعرفالتفكيرحريةانقلكالىيضاف،لهايخضعالتي

الاجتماعية.ومكانتهوالجسديةالعقليةمؤهلاتهبحسب

تضعأن،الاريخعبرفلهرتالتي،الاخلاقيةالمذاهببعضحاولتلقد

بصرف،سويفرركلعلىتعلبيقهايعكنبحيثال!يمومةصفةلهاقواعد

تسيالفرالفيلسوفمذمبففي.فيهايعيشالتىالظروفملابساتعنالنعلر

يظهر،والتفكيرالعقلعلىالمبنيةألاخلاقيةالمذاهبأبرزمنوهو،(كانت)

لقوافينخاضع،والمكانالزمانمنعمنتق،مجردكائنشكلعلىالانسانفيها

نأيجبماعلىتدله،جنسهابناءجميععلىتسريكاعليهتسري،مشتركة

.والاقوالالافعالمنيتحاثىأنيجبماعلىتدلهكما،يفعل

والقوانينالافكارلهذهالانسانقخضع،اخلاقيةمذامبعدةهنالك

كالأفلاعلونية!المتافيزيكيةالاخلاقاسمعامةبصورةعليهالعللقوالتي،المجردة

الاخلاقاسماعللاقفيوالسبب..والكانتيةوالصوفيةوالمسيحيةوالرواقية

بانةلئ،ةلاالفكرةالىكلهاتخضعكونهامي،المذامبمذهعلىالمتافيقيكية

عالمفيوانماالدنياالحياةهذهفييوجدلاالسويللانسانالصحيحالمكان

الطبيعة.وراءما

والمذامب،الافكاروتعددت،العصورعرالبشريالعغلتطورلقد
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وتعالت،التحقيقالصمبةالمثاليةمنضرباالمتافيقيكيةالاخلاقتحب!عأو

فيهاومحاكمته،الارضالىالسهاءمنالانسانانقالبضرورةالاصوات

ويخضعبصفاتهايتصف،الملافكةمنملكااعتبارهمنبلا،واقعهضوءعلى
لنواميسها.

ينظركانأنفبعد،الاخلاقيةالصعاليمالىالنظرل!بقالاساسمذاوعلى

مبخيةتعاليمأصبحت،والمكانالقمانعنمجردة،تكونأنيجبكمااليها

ضمنلا،فيهايميشالتيالشروطضمنالفردلهايخضع،تطوريةأسسعلى

عليه.تفرضالتيالشروط
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الطبيةالواجباتعلم

التارن!كتبفي

فيتحلشريرةبأرواحستصثلالبدائيةالشعوباكشرنظرفيالمرضكان

فيسادتالتيالحضاراتتعددمنالرغموعلى،الراحةفتحرمهالعليلجسم

وألحنةفهو،متشابهالمناعلقتلكسكانى!لالمرضمفهومفان،المثرقبلاد

مرقكبالمحىماتأو،الاخلاقيةنينالقواحرمةمختهكعلىالآلهةتفرضه،عقاب

ومن،الامراضافتشارفيهامادوراالشياعلينالبابليةالاساعليرفيلمبوقد

السل،ينشرالذي،واشاكو،الحمىينمثرالذينرجالأمح!علورةأشهرها

الحلق.آلاميسببالذيونيتارو

،الاطلاعبسعةمتعيزة،الناسمنمعينةفئةتتولجهيقلولمالعلبكان

طبقاتأقربتزلولماالفئةمذهوكانت.النفوسفيالظثيرعلىرةوالف

والساحر.والعرافوالمنجمالكاهنمنهمفكان،الحاكمةالسلطةمنالشمب

القوىتلكوبينالمريضبينالوسيطبدوريقومونالمتعلببونمؤلاءكانلقد

لطرد،الأضاحيوتفيموالرقيبالتماويذيتمالشفاءوكان.الفامضة

تلكوكانت.لاسترضائهاأوالمريضجسمتحلالتيالشريرةالارواح

البسيطة.والارويةالمقاقيراستعمالمع،جنبالىجنباأحياناتجسيالطقوس

الاعتصادويزدادتتلا!ثىالعلقوسك!تأخذت،الظروفبس!حبوالزمنوخلال

المقاقيراستمهالببوىالثقةالمريضيففوقد.المقاقيرلا!تساعلى

مرضه.منلتخلصهالبدائيةالطرقتلكالىفيلجا

ي!الجالذي،الطبيبععلبينالفممنذالشعوببحضفرقتلقد

وبين،والرقىبالسحريعالجالذيوالعرافالكاهنوبين،الداخليةالامراض

فاذا.خارجيمرضأيأو،والجروحالكسوربم!الجةيقومالذيالجراح

فساءتمعالجتهفييفلحلماو،مريضهبحياةفاودى،الكامنأوالعلبيبأخطأ

مر.كمايالوساعلةالقياميتعدىلاعصلهلآن،يؤاخدلافانه،حاله

اذاأما،يكافاععلهفينجحان،فلامرةصنمةعماحبفهو،الجراحآما

الثامنالقرنالىتعودالتىحمورابينريعةياوردكماذلك،فيماقبأخعلأ

.الميلادقبلعشر

-109-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تفريقا،+ةح!ك!3الي!صنعةاسمالجراحعملعلىاليونانأطلقلقد

فيالحلاقونبهيقوم،مصتهناعملااحةالجسوخللت.العبعملعنلها

عشر.الثامنالقرنمطلعحتىأوربا

أحدهمبلغحتى،العلبيبمكانةارتفعتفغدالفرعونيةمصرفيأما

زوسر،للملكوزيراكانالذيايمفهوالطبيبومذا.الألوهيةمرتبة

اشتهر.الميلادقبلالثلاثينالقرنخلالمعرفيالثالثةالاسرةمؤ!سمى

الىالمصرلينرعامعا،بهقامعولكلفىولمع،وقلكيوطبيبكمهندس

ويقول.للطبلأكالههو!بعثم،شائبةكلعنمنقهاوطبيصابطلااعتباره

اسكولابعلىايمحصبع!قاتاضفوااليونانيينأنسارتونجورجالدكتور

بلادهم.فيهو!بعالهاواتخذوه(اسقلبيوس)

تساليا،مقاطعةعلىملكا،قصاثهفيهوميروسيقولكما،اسكولابكان

فتياتأربعلهوكان.وكعلبيبكعحارباشتهر-ايجهبحرعلىالواقعة

وفي.الشفاءالهةح%!!!حم3وباناس!هالصحةالهةح!لأ+هيجياأشهرهن

بنغلرللعلبآلهةوبناتهاسكولابحب!عأالميلادقبلالخاممسالقرنمطلع

كانحيث،ع5!ءفي*احباسمعرفتمعابدلهمآقيمتوت.اليونانيين

يملمونهاولاالعلبمهنةيحتكرون،اسكولابعائلةأفرادمنوهم،الكهنة

عنالامراضوممالجةالمرضىةص!خبيقومونكانواكما.لآولارممالا

.الاحلاموتفسيرالالهامطريق

الطب:علمؤسسأبقواعل

.مق460عامحوالىازميرتجاهايجهبحرفي5ءحكوسجزيوةفيولد

الصغرىآسيافي(شهرينى)باسماليومالمحروفة،لاريسامدينةفيوتوفي

فياشتغلواأشخاصعدةعلىأبقراطاسمأعللقلقد،عاماالتسعينتجاوزوقد

أشخاصأربعةفعدوا،العربالمؤرخينبعضعلىالأمرالتبسلذلك،الطب

وردكما،قرةبنثابتالطبيببينهمميزوقد،ابقراع!باسممنهمكليسمى

.الحكصاءتاريخكتابفي

المنتسبونيتوارثهكاالكهنةلنفوذخاضعااليونانبلادفيالعل!كان

يلجاوننيو!تللاضعلرواوان،بالمخاعلبةالتعليموكان.اسكولابلعائلة

،قامالذي،أبقساطجاءحتىسائدةالحالةهذءبقيتوقدءالالغازالى
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الصفاتلذيهتتوافرلمنالطببتعليم،اسكولابلمائلةانتمائه!نبالوغم

للطبيب.اللازمة

أبقراعلدعتالتيالاسبابالانباءعيونكتابهفيأصيبصةأبيابنويذكر

كادتقدووجدها،العلبصخاعةفيأبقسإطنظرفلما!:فقالبذلكللقيام

فييذيمهاأنرآى(اسقلبيوسآل!ن)لهاالمتوارقنالابخاءلقلة،تبي!أن

بع!يقولثم"لهاالمستحقينويعلمهاالخاسسانرالىويخقلها،الارضجميع

وأظهرها.وشهرما،الطبصناعةدونمنأولمووأبقراط":ذلك

علىاحداماةالتعليمعلرقمنطرانقثلاثعلىكتبهتأليففيأسلوبحهوجعل

علريقعلىوالشالثة،والاختصارالايجازغايةعلىنيةواك،اللطكأسبيل

والتمين.التسامل

بلفت،الطبكتبمنمجموعةتأليفأبقراطالىالمؤرحوننسبلقد

بدرالهشهافرنسافياننقادبعضقاموقد.ورسالةكتاببينالثلاثينمننحوا

الععرالىويعود،منحولأكثرما!ألهمفتبينوالعل!يةاللغويةالناحيتين!ن

الرومافي.

كتابا،(12)سوىأبقرأع!!ؤلفاتمنأعميبعةأبيابنيذكرلم
كتب،منحولوبعضهاكاالكتبمنايضاولأبقراط"مستدركاقاللكنه

،الا.يصانيكصابمرفو،العه!كتاب-الوصاياكتاببممنهافذكر،عديدة

الطب-فيالناموسكتاب-بهليقتدوا،أيضايعلمونهولمنللمتعلمينوفسه
الطب.بترتيبفور!ملاوالوصيةكتاب

ذلكالى،الاولىبالدرجةتعودآبقراطشهرةسببأنفيهشكلامما

بأدابالمتعلقةرسائلهسضالىبالاضافة،عللابهعلىفرضهالذيالقسم

يلى:فيماعنهاوسنتكلم.الطبيبوواجباتالمهنة

:أبقراطلهسم-ا

ناقبليحلفوتهالمتدربونالطلابكانالذياليعينذلكلهويراد

نأالمتدرببهيتعهدميثاقوهو.الكوسيينالاطباءجمعيةفيكأعضاءيقبلوا

ويخف،رزقهفيأستاذهيشركوان.اخوتهكانوالوكماأستانيهأولاديعاول

أجرامنهميتقاضىاندونهاستانأولاريملموأن.الحاجةوقتمساعدتهالى
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وأولارموأولادهالىالاالمفصلةبالارشاداتيدليوألا.قيووايفرضأو

.الولاءيمينقسموا1الذينالغرباءالطلاب!نقليلوعدد،أم!اتذته

،اليونانقدماءى!ل،الطبمهخةأنيمنيمذاات"سارتونويقول

منويتخلص.مضصوناكاناحتكارمااستم!ارانبلفحسبمحتكرةتكنلم

أساسعلىقائعاأبقراطزمنالعلبيالتعليمكانوهكذا":القولالىذلك

."نقابيشبه

المطلقةالكثرةلدىبترحابقبلتالقسمهذاعززهاالتيالعلياالمثلان

بهاأعجبكعا.والروماناليونانتاريخفيالطبيةالمدارسأصحابمن

نأالمستغربومن.قدوةواتخذوما،والاسلاميالمسيحىالعالمينأعلباء

تكلمقد،الهجريالخاسىالقرنمؤرخيمنومو،فاتكبنالمبشرالامير

الكلم(ومحاسنالحكممختار)كتابهفينصهيذكرلملكنه،أبقراع!قسمعن

عنيتكلمالهجريالسابعالقرنمؤرخيمنومو،أص!يبعةأبيابننببينما

الكامل.نصهيوردكما،باسهابوقسمهأبقراط

نصهكلأصيبعةأبىابناوردهالذيالقسمنصبمقارنةقصتلقد

الا،بيخهماكبيراتشابهافوجدت،الفرنسيةالعلبتاريخكتبفيالوارد

:أبقراطيقولالانباءعيونكتابففي.مختلفاجاءالقسممطلعان

وكلالشفاءوخالقالصحةووامب،والموتالحياةرب،بالثهأقسملا
جميعا،والنساءالرجالمناللهياولياءواقسم،باسضبليوسواقسم.علاج

يليةكمافجاءنسيالفصالنصفيأما

وجصيع،وباناسيهوهيجياوباسكولاب!العظيمالشافي،بأبولونأقسم"

."..والالهاتالالهة

ببعضالقيامبعدميتعهدأنالمبتدىءالطبيبمنأبقراططلبلقد

ومي:والواجبالعقليمليهمامع،رأيهحسب،تتعارضالتىالاعصال

يفسخبل،الحصاةيعانونالذينعلىولاحتى،المبضعيستخدمألا-آ

العول.هذاقواحقالذين،للاخصائيينالمجال

طلبعنداليهةرا!ثالاوعدم،يطلبهلمنقتالدواءيعطىالا-ب

.ةرو!ثملا
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ذلك.منهطلبأن،الجنينتسقطفىزجةيععلىألا-ب

المنازلحرماتعلىفيحافن!،والعلهارةالزكاءعلىففسهيحفندأن-د

.مرضاءارأسويحفغ!يرخلهاالتى

:فقالالطبيبعلىالجراحىبالعملالقيامحظرقضية!مارتونناقش

اخراجلا،الخصاءموانعامحظوراكانالذكطأنبمضهمرأىلع!!

،الاعلباءعلىمحظورةكانتالجرأحةبأنالقائلالرأيأما.المثانةحصاة

الجراحةعننعرفهمامعيتنا!سبفلا،المساعدينمندونهمهم،تومتاحة

أكثرآنبدليل،مضالهةالفقرةهذهكانتفربماكلوعلى.الابقراطية

الحديثةأطبماتامنالممارةمذهحذفعلىاتفقواقدوالناضرينالمترجمين

.!االقسملهذا

:(*ه!5،)الناموسأوالقانون-2

يلي:قاعنهسارتونويقول.أيضاأبقراطالىيخمسبماومو

اقلوهو.ظاهرفيهالرواقيينوتأثير،عهداالقسممنأحدثمو!

وأبلغفلسفةأعمقلكنه،العلميالنهجعنمنهوأهمعدالغسمصنواقعية

:أبقراطقال،فيهجاءمابمنىمنهاقتطفتوقد-"عبارة

ورعونة،يمارسونهالذينجهلأنالا.الاعللاقعلىالفنونأرفعالعلب"

الفتونأقلالانأصبحبآنعليهقضى،ممارستهعلىللحكميتصدونالذين

هوالطبأن،لىيبدوفيما،ال!خعلألهذاالرئيسيوالسبب.اعتبارا

."لمقابحكوماقناتخضعهالذيالوحيدالفن

الدجالينالاعلباءالى،الطبلهسعةنيتفيأيضاالسببأبقراع!وق!يو

فكعا،(الكومبارس)الثافويينبالممثلينالرجالهؤلاءأضبهوما":فيقول

كثيرفكذلك،ممثلينيكونواأندوت،وقناعهولباسهالممثلمظهولهؤلاءان

."الواقعفيأعلباءمنهموقليلونبالسمعةأطباءممنااالاعلباءمن

يوجدجمدفيولكئ،للناموسالكاملالتصأصيبعةأبىابنأوردلقد

تلكالناموسفيماوأجعل.متشابهالمعنىأنالا،نيكرتعماالاختلافبعض

القاسعتمرؤ،ا-؟؟3-
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كماونذكرهاالتىالجملة

يكونأنالطبصحاعةتعلم

الطبيعة،كلهدلكوأفضل

فكرهفىلينطبع،لهضجرولا

التربة،فمشلالطبيعةأما

فياالبقروقوعفصثلالتعليم

أرادلمنوينبغي":الانباءعيونكتابفيردت

تامةورغبةشديدوحرص،مؤاتيةة!يجعلبيعةذا

التعليمعلىيقبلأنفينبغيمؤاتيةكانتاذالأنها

.الارضنباتفييرىمامتل،حسخةثماراويتمر

تربيةوأما،الزرعفثلالتعليممنفحةوأما

."...الجيدةلارض

:(ق"3ء4ء!")الطبيةاللياقةكتاب-3

اللفةركاكةفيهوتتجلى،فصلاعشرثمانيةمنالكتابمذايتألف

الرواقية،بالافكارمحشو،سارتونيقولكما،أنهكما.الاسلوبفيوالتكلف

فيهةجاءمابحضوهذا،أبقراصفعنالعهدمتأخرأنهالىيشيرمصا

بالسم!ةموعليهويعود،المريضينفعتعرفايتعرفأنللعبينبغي"

والحكمة.للحىومحبارحممابل،سوفسعلائيالهكونأنبهيليىولا.العلمبة

في،المؤلفدويش!.بالالهةشبيه(الفيلسوف)للحكمةالمحبوا"نطبيب

الدلني.العاملأمصيةعلى،السادسىالفصل

ينبغىالتيبالملاحعلاتتتصلقكثنةعمليةقفاصيلالكتابفيويوجد

ذلك.الىوماالعقاقيركتحضيرالمريضيديبينأو،المستوصففياجراؤما

أحدعفهأحيانايقيموأن،لماماالمريضيقورأنالطبيبعلىويجب

."غيابهمدةمقامهليقوم،المتصرنينطلابه

:(فه!محع،3!كمغ،ء")يالوصااكتاب-4

وتدابيرهالركيكأسلوبهأنسارتونويقول.فصلاعشرأربعةمنيتألف

وهذه.جالينوسعصرفيوربما،متآخروقتفيكتبأنهعلىتلالغامضة

فصوله:منالمقتعلفةالوصايابعغى

القليلة،المريضمواردجدياالاعتباربعينخذبل،الجقاءبالغتكنلا-

.الكثيرةأو

تنالهرفىأوسابقااحسانانياكرا،أحيانامقابلبغيرخ!ماتكامنح-

.الحالفى
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مذهمنلكلم!ونتكفابذلسمرغريبلخدمةفرصةلكعرضت)ن-
حاله.

لأنفيلك.نفسهالفنحبأيضايتجلىالافسانىالحبيكونحيث-

بمجردالماف!ةيستحيدون،حالتهمبخطورةعلمعلىكاتواوان،المرضىبعض

الطبيب.بعطفشمورهم

نعتنىوأن،بالشفاءيظفروالكيالمرفىنراعيأنالخيرمن-

ال!افية.لهملتدومبالاصحاء

به.لائقمومامفيلق،نفسهبأمرالمرءيحتنىأنينبفي-

أبقراعلى:وصية

مل!لاتاريخكتابفيذكرمايردلم.الطبشتيبباسمأيضافوتمس

أبيلابنالانباءعيونكتابفيجاءكماالحرفينصهاأخذتوقد،لسارتون

؟طا!عبألال.أصيبعة

حديث-جيداطبعهوفي،حراجنسهفيللطبالمتملميكونأنيخبغي"

صحيح،الحديثحسن،القهمجي!-الاعضاءمتناسبالقامةمعتدل،السن

عندلنفسهمالكا،للفضةمحبغيرشجاعا،عقيفا-المشورةعندالراي

حافظا،عليهمشققا،للعل!يلمشاركايكونأنوينبنى...الغضب

يقفأنيحبونلا،بهمأمراضعلىيوقفونناالمرضىمنكثيرالأن،للأسرار

منقومالأن،للشتيمةمحتملا(الطبيب)يكونانوينبفي.غيرممعليها

عليهنحتملهمأنلخاوينبغى.بذلكيقابلونناالوسواسباح!عاوالمتبرسمين

الملبيعة.عنالخارجالمرضفيهالشببوأن،منهمليصأنهونصلم

يحلقهلا،مستوياال!تعم(الطبيبأي)شمرهيكونأنوينبغي-

كالجمة.يدعهولا(تماما)

اعمابعه.افاعلسعلويتركهاولايديهأفلافرقعىيستقعيولا-

لينة.نقيةبيضاءثيابهتكونأنوينبغى-

لأنهمتباطصاولا،الطيشدليلذلكلأن،مستمجلامشيهفييكونولا-

النفس.فتورعلىبل

حاله،منهويختبر،متربمافليقمدالمريض(عيادة)الىدعىوان-

عنديوالترتيبوالزيالشكلهذافان.واص!طراببقلقلا،وتآنبسكون

ء"غيرهمنأفضل
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علمفيتيحثوالتي،ابقراطالىالمنسوبةالكتبأنلنايتبينسبقمعا

وربا.والقدمالأصالةناحيةمنواحدةدرجةعلىليست،الطبيبواجبات

اضافاتالزمنمرورمعفيهاث!حولكن،ع!حيحةجذورذاتبالاصملكانت

قوله:ذلكالىسارتونالعالمويضيف.أصالتهاأفقدتهاكثنة

الاعلباءأن،أبقراطالىتنسبالتىالكتبمحتوياتمنيستدل"

وامتيازاتمسؤولياتذاتمهضيةميئةفيأنفسهمقنظيمفيأخذوااليونان

الطب،لمهنةعائلىاحتكارعنتعبيرسوىليسأبقراطويمن.خاعمة
ونقاوتها،العلبمهنةشرفعلىالمحافغلةستارتحت،للمملمالمتصلموخضوع

تسعالوسلولديهعلمهكما،مراكليتوالدهيدعلىالطبآبقراطتململقد

."لصهوهوكدلكوباناسيههيجيانتيهوا،وذراقن

والغربية:الشرقيةرومافيبيا.لنقاالمهنيالتنظيم

،الحرفوأربابالجمهوربينالعلاقاتبتنظيمالرومانيةالحكومةقامت

الابنألزمتلقد.البلادفيوالاجتماعيةالاقتصاديةالحياةعلىوسيطرت

نقاباتليينتظمونوالصناعاتالحوفأربابوجملت،أبيهمهنةبممارسة

عليهميعللقكانحيث،متجا!رةأ!طكاصفيويعيلون،الدولةلسلملةخاض!ة

القرنفيالفربيةالرومانيةالدولةسقطتولما.(اءحاخ!ف!)حرفةاسم

الدولةفيقائمةالنقابيةوالمؤسساتالأنظمةهذهطلت،للميلادالخامس

البيزفطية.

النقابيالرومانىالنظامفيالملبيةالمهنمكانةمعرفةمننتمكنولكي

.حسذط4*!3خأء3المدينةواليكتابسم!بيعسفمشهوركتابالىرجعنافقد

.م(912-911)السادسليونصيالبيقالامبرا!لوروضعهمؤلفوهو

علما.وفقاليدوأعرافقوانينمنقبلهمعسوفاكانماعلىتصف!هفيواستند

ه!هعفيتممابفضل،جستنيانبعدممثتزعأكبريعتبرالامبراعلورمهمذابأن

للقوائين.ودصنيفجمعمن

الحرفعنمؤلفهفيهاتكلم،فصلا(22)منالكتابهذايتألف

وفليفتينالىبالاضافة،حرفة(20)وعددها،القمنذلكفيالشانمةئيسيةالر

الضرائبومفتشو،عيونه،أيالواليرجالا!مو،الدولةوفلائفمنرئيستين

.والمكوس
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رجاللأنذلك،الوالىكتابفيالطبيةن!الاصحابذكرأييردلم

وكانواالطببصهنةالمولجينكافرا،وقسوسرهبانمن،السيحيني!لا

متخاولعنبعيدينكانوالذلك،وحمايتهاالكنيسةلواءقحتيمملون

اعتمادهمأنذلكالىيضاف،المعالجةيااخفاقهمعند،الظديبونظمالقانون

وهذا،الماديةالمداواةعلىاعتهادهممنأكثركانالرترحبارأةالم!على

.المداواةفيفاحشةأخطاءارتكابمنمأمنفيجعلهمما

العطوراتتاجرعنيتكلمالمؤلف،نجدالواليكتابمنالعا!ثرالفصلوفي

والند!والدارخيهطوالسنبلكالفلفل،بضائعهأصنافويحددوالروائح

وهذا.والصباغالخضابفيالمستعصلةالموادالىبالاضا!ة،والعخبسوالمسك

الترنمعللعحتىنعليةالبيقال!ولةفيقائمةخنلمالصيدلةمهنةأرعلىبل

.للصبلادالصاشر

:الاسلامصدرفيالطبيةا،لواجباتعلم

الكهنةالىيلجأون،القديعةالشعوبكبقية،جامليتهمفيالعربكان

الاسلامانتشرولما.مرضاهملمداواة،والعرافينوالمنجيين،والسحرة

الزمانبتغيروقتطورتتفيرالعلاجووسائلالمرضلمفهومنظرتهمأخذتبينهم

.والمكان

،المداواةجدوىآنكرواأشخاص،وفاتهوبعد،الرسولزمنفيخلهرلقد

التوكل،مبدايناقغىالعلاجالىاللجوءبأنيعضهموقال.ذلكفيشككواأو

.والقدربالقضاءالايسانالمسلمعلىيفوضالذي

يفرضمافيهالوجدناوأفعال4الرسولأحادتض!بالىرجمخالوأنناالا

عقاللهفانكاتاووااللهعبا!يا"قولهذاكصن،الدواءت!اولالمريضعلى

اللهان":السلامعليهقولهوكذلك."شفاءلهوضعالاداءيضعلموجل

قتداووالاولكن،فتداووا،دواءداءلكلوجمل،ءا!لاوالدواءأنزل

."بحوام

عننيىولكن،المداواةعلىحض)ص(الرسولأرينبينذلكمن

الاستمصالثائعةكانتألموادهذهبأنعلعا،والمحرماتبالخبائثالتداوي

آخرحدبالبخاريصحيحفيوردوقد.القديعةالشعوبمنكثيرى!ل

."عليكمحرمفيماشفاءكميجمللماللهان!:يقول
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،الاعفالمراعاةمع،وال!ثرابالطعامللناسالاسلاميالدينأباحلف

فيبينكما"تسرفواولاواشربواكلوا"المائدةسورةفي،تمالىبقولهذلكة

له.احلوماالمأكلمنالمسلمكلحرممانفسهاالسورة

الوضرءفجعل،الصحةوحفظالخغلافةالاسلامعليهحثومما
حل!عأواختيار،الزواجعلىوشجع.الدينأركانمنوالعلاةوالصوم

فانيوالولودالودودتقوجوا!السلامعليهفقال،النسللاصلاحالزوجات

."الاممبكممفاخر

معنيكونأنفيهاشترطلكنه،الطبيبباستشارهالرسولنصحلقد

عنروستالدكاالصحيحةالاحاديثومن.بهوعرفالحملهذامارسى

قوله:الشأنهذافيالرسول

دونها،فمانفسافاصاب،معروفابالطبيكنولم،لعلببمن!

.؟ضامنفهو

صدرالاسلامفيأوالرسولرمنفيجرتوفاةحادثةالتاريخيذكرل

العقاقيرلآندلك.المعالجةفيخعلأأوالعلبيبتعرفسوءعننجعت

ذلكالىيضاف،التآثيرمنعاليةدرجةعلىتكنلمالزمندلكفيالمستعملة

الاطماءعددلقلة،النادرةالامورمنكانوالادويةالعقاقيراستعهمالأن

العلبيب.استشارةعلىالعرباعتيادولعدم

جزيىمهممنالعربوخرج،الاسلاميةالدولةرقمةاتسع!حيناولكن

والشرابالغذاءفيعاداتهمعنهمأخذوأ،المجاورةالاقواممخشلففخالطوا

لذلكوأع!بحوا.قبلمني!سفونهايكونوالمبآمراضفأصيبوا،واللهو

أمراضهم.ولم!الجةصحتهمعلىللمحافظةأصباءالاالىالحاجةبأشد

الذيىالسوريينالاطباءمنطائفهأسماءأصيبحةأبيالينذكرلقد

وأبي،مماويةطبيبأثالكابن،دمشقفيوجودممخلال،اميةبنيخدموا

الاع!آءهؤلاءتفرغوقد.الحجاجطبيبوقياذوق،وعائلتهالدمشقىالحكم

عنواضحةفكرةلدينافليسالشعبعامرأما،والامراءالخلفاءةم!خل

.البيهارتاناتنشاءاحتىاليهمتقدمكانتالتيا)صحيةالخدمات
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،الملذاتفيوالافراطوالبذخالفنىوشاع،بفدادالىالخلافةانشقلتولما

الغنىمنكبيرجانبعلىفئةيشكلونوأصبحوا،الاعلباءالىالحاجةازدادت

الاسلامي.المجتمعفيوالاهميةوالنفوذ

كانت،ينةمفمسيحيةأسةوهي،بختيشوععائلةرع!لامذافياشتهر

منمجموعةالاسرةمذهمنفلهروت.جنديسابوربيصارستانعلىتشرف

ثلاثةمدةدا!غبمدينةفيالطبلمهنةكرؤساءيع!لونظلو!العلصاءالاصنباء

عطاءاتهم.منالكثيرنالواكماومحبصهمالخلفاءثقةنالواوقد.تقريباقروت

العصرخلال،الطبعالمفيلمعتالتيالاسماءبعضاستثنينا111ولكن

الدجالين.أوالاميينالجهلةمنكانواالمهنةهذهمقاوليأكثرفان،العبا!سى

ا)طبسممةالىأساءتالتىالمؤسفةالحوادثمنكثيرذلكعننتجوقد

.والاصباء

الطبية:المهنوتنظيمالعسبةنظام

اسداءعلىمقتصرابالاعملالاسلاميةالدولةفيالحسبةرجالعملكان

والمكاييلبالاوزانوالتلاعب،القوتواحتكاروالفسادالغشومنع،النصح

ويآمروق،الخيرالىيدعونأمةمنكمولتكن"الكريمةبالآيةعملا،...

الخيرية،المنظمةهذهرئيسعلىأعلقوقد."المنكرعنوينهونبالممروف

أصحاببيهولمنعادةينتخبومو.الحتسباسم،متطوعينآعضاءمنالمتالفة

بينةعلىليكون،الشريعةبأحكامالعارفينالفقهاءومن،والصلاحني!لا

عنه.وينهىبهيأمرفيما

والصناعاتالحرفمنكثيرنيوألفسادالغشىرث!تساحينماولكن

والادراكالعلممنكافمةدرجةعلىالمحتمسبلكونأنالضروريمنأصبح

لذلك...ن!اتلكأربابويناقشالغشأشكاليكشفأنيستطيعلكى

أحص!وهوالعلماءصفةعليهغلبتمحتسبأولبتعيينالمعتضدالخليفةقام

لذلكععلهمن)كبريبدوماكلىكانعلمهأنالا،السرخسىالطيببن

اعتبارهصايمكنكشابينمؤلفاتهجملةفيتركهـوقدم83سنةمقتولامات

الحسبةصناعةأوالاغشاشكتابوهماالحسبةموضوعفيكتبماأقدم

...الصغيرالحسبهأوألصخاعاتغشكتابو،ألكبير

كان،ظعمةبشروطمزاولتاوقيد،العلبصناعةنظممنأولان

ألاجراءمذااتخاذالىدعاهالذيالسببأما.العباسيبالتهالمقتدرالخليفة
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هـن،المرضىأحدمعالجةفيخعلاوقع(م931هـ-319)عامفيأفهفهو

ابراهيمابا،المقتدرالخليفةفامر.بحياتهأورىمما،المتعلبب!بعضقبل

المزاولة(أي)التعرفمنالمتعلببينسافربمنع،المحتسببطيحةأبىبن

الخاصالطبيبكانالاخيربأنعلما،قرةلينثابتبنصنانامتحنهمنالا

للخليفة.

عددهمقبلغ،يفادمدينةفيالموجودينالاطباءباحصاءسنانقاملقد

لصلحمامنهملكلفأعللى،أمامهالأمتحانالىشع!مواوق!،علبيبا(860)

صناعةفيبتقدمهاشتهرمنالاالأمتحاناراءمنيتولم.فيهيتصرفأن

الطب.

عليهغلبتبعضها،الحسبةنظامفيالمؤلفاتمنمجموعةذلكبصدفلهر

عامالمتوفى)للماوردي(السلطانيةالاحكنمام)كتابمثلالفقهيةالصفة

فهاية)كتابمثلالملميةالصفةعليهغلبتوبعضها،(م1111هـ-505

عامالمتوفى)ريالشيقالرحمنعبدبىالح!للعلبيب(الحسبةطلبىالرتبة

.(م1193هـ-589

:ا!باءعلىةب!علا

الرتبةنهايةكتابهفي،الايوبيالمصراطباءمنوهو،الشيزرييقول

الحسبة:طلبفي

يعطواألاويحلقهم،أبقراطعه!عليهميأخذأنللمحتس!بويخبغى"

يسقطالذيالدواءللنساءيذكرواولا،سمالهيركبواولا،مضرادواءأحدا

عنأبصارهممنوليغضواالنسليقطعالذيالدواءللرجالولا،الاعجتة

."الاستاريهتكواولا،الاطراريفشواولا،المرفىءلىدخولهمعند،المحارم

نأيجبالتيالادواتمنمجموعةأسماءدلكبعد!رالشيقيذكرثم

المريضبفحصيقومأنبواسطتهايمكنهوالتي،الطجيبحوزةفيتبهدن

يتحنأنللمحتسبيحقالتيالعلميةألمراجعأسماءيعددوأخيرا.ومعالجته

احدىبممارسةالاجازةيعنحهأنقبل،اخشصاصهبحسبكل،الاعلباءبها

الطبية.المهن
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الصيادلة:عليالعسبة

:ةل!يصلامهنةعنحديثهمعرضفيريالشينويقول

اللهفرحم،التمامعلىمعرفتهحعريمكنلا،كثيرالبابمذاتدليصى"

الهثهالىتقربا،حواشيهىفيكشبها،غشون!هاسشخراجوعرففيهنطرمن

قوله:ذلكالىيضيفثم.لمهغيرمامنالخلقعلىأضرفهى،ت!الى

وينذرممويعظهم(الصيادلةأي)يخوفهمأنللمحتسبوينبغي"

قاموقد.؟أسبوعكلفيعقاقيرممعليهمويمتبر،والتمذيىبالعقوبة
الكحالونثسرقكبهكانمما،الفشمنأصنافووصف!ا!عتبريئالشين

كشص.طرقكل،الملبيةن!اأعمحابمنوغيرهم،والعطارونالطرقات

بالخسبةالمهنيةوالثقافةالملممنعاليةدرجةعلىكانأنهعلىيدلمصا.الفش

.لمعره

منالمربالاعلباءيدعلىنحولتةبس!حلانظامانلخايتببنسمبقمما

تفتيشعلىمبنيدنيويتظامالى،والارشادالنصحعلىمبخي،رينىنظام

!ب،المهنقلكبمقوالةلهموالترخيعى،الطبيةالمهنأع!حابومراقبة

العمللممارسةاللازمةبالادواتوالتقود،القسموأداء،الا*تحاناجتياز

سليم.بشكا!العلبي
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الغاصةالمؤلفاتبعضفيبهموآداالاطباءواجبات

الاعلباءأنمنها،أموربعدةالمهنبقيةعنتصتازالطبمهنةأنقلما

بحكميمادفونوهم.وأسار!البمثرأحوالعلىاطلاعاالناسأكثرهم

اعتادوقد.والنوادرالقصصمنكثيرأويسممونالحوادتمنكثناعملهم

يليوفيما-المؤلفاتفيهويضعون،ويرونهيسمونهماتسجيلعلىبصضهم

العباسي:رع!لافي،البابهذافيألفوهوماالاطباءبمضأسماء

وقدالطبيةالنوارركتابلههـ(243عامالمتوفى)ماسويهبنيوحنا-1

حتويئ.لتلميذهوأهداهاص!أبقسفصوكقس!مهنعلى4وضط

والحكماءالفلاسفةنوادركتابلههـ(264عامالمتوفى)اسحقبىحنين-2

.القدماءالمعليينوآداب

الطب،صناعةتشريففيكتابلههـ(288عامالمتوفى)قرةبنثابت-3
.المناعاتاجلأذ*و

نوادرمم.والفلاسفةادا!كتابلههـ(م98عامالمتوفى)حنينبناسحق-4

بنليوحخاةيب!طلاالنوادركتاببتحقيقتروبوجيرارالاستاذقاملقد

نادرة(121)فيهفوجدتعليهاطلصتوت.م198"عامون!ثرهماسويه

بميلىمامهاوانتخبت،حكمةأو

وان،فيهاويرجيهبالصحةأبداأإىيضيوهمأنللطبيبينبفى-

النفس.لاخلاقتايعالجسمفمزأج،بذلكإثقوغيركان

فليتهم.مسالةكلفيبا!لجاوبةالطبيبآ!هصرعان-

ومواضع،صحتهحالفيالصليلأخلاقيتعرفواأنللاطباءينبغي-

اليها.وينشطوفه،فيهاويرجونه،لهيصورونهاثم،آماله

واح!كلخعلأفييقعأنيوشكالاعلباءمنكثيرامرفهفيسمالمن-
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كلية،الدنياعلىمقبلالا،معتدلةحالتهتكونأنللطبيبينبفى-

والرهبة.الرغبةبينفيكون،كلياالآخرةعنم!رضاولا

لمأومبهولةتزلفلياالا!لباءنوادرفيذكرتهاالتيالمؤلفاتبقيةأما

حنين.بنلاسحقونوادرممالفلاسقةآدابكتابسوىمنهايحقق

*.*
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اجع:لمرا

صيبمة.9ابيلابن،الانباءعيون

./الندجلابن،الفهر!ستاكتاب

للقفعلى.،ا!حكماءخبار1

.العمريلابنالدولامخترتاريخ

.بدويلأانرحمنعبد.دا،ليونانىالفكراربيع

.بوى.داليونانىالفلإراخريف

.بويالرحمنعد.دالمحدثةالافلاعلونية

.بوي.دلتظرية11الاخلاق

.تونسارجورج،ا"لعلرمتاريخ

ديورانت.ول،ا،لحضارةقصة

.اللعواعاول.د،الاخلاتيةالقيمة

.العواعاول.د،الاخلاق

.ذكريبكرآبو.دالاخلاقيةالخظرياتاتاريخ

فاتك.بنالمبثر،الحكيم2مخشار

.ألشيزريا.ع،ا؟لحسبة!للبفيالرتبةنهاية

ضعلى..د،وآدابها!طبتاريخ

..
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سيناابنعندالسععآفاتلهراسة

دبسيفيصل.د

حلببجاممةاستان

تعويفا:

السمع،لآفاتخاصانصلاالعلبفيالقانونكتابهفيالرئيسالشيخيفرز

ااالاصابةويصنف،بالحاسةاليومتعوهماأوبالفعلالسيعفيصف

التقعىدرجةقياسويشرح.السمعونقص،السصعبعللانأوفقد،درجتين

المهصوسوالصوتالمسموعبالصوتيسمىماوهذابعدءنالسمععلىبالقدرة

نوع،لوعانالسمعنقصأنويذكر.الحاضرالوقت!المصعجدولفي

فيشوشالعلنينفيهيحدثونوع،بصدعنالسعععلىالقدرةفيهتضعت

السععية.ةرالف

:بلأسباا

ولادي:السمميةالآفاتمننوعانفهخالكالاصابةمنث!أحيثمن

.عارضأووكسبى

أيضا:نوعانفهنالكالمرضيةالتشربحيةالناحيةمنأما

إظامرةانالاقتشكيلفيالخلقيالتشوهبهويشيبالصعمبعوهالاول

بالطرشيدعوهوالثانى،الحديثبالممنىتوصيليسمعففومو6والوسعلى

قدالسمعىالمعبفياصابةوهو،العصبيالحسيالسمعنقصبهويمخي

الخارجمة.السعقناةأوالطبلجوفقأذيةدونئيةجزتكونأوتامةتكون

اهتنازية،أمواجانهحيثمنللصوتفهصهيبينللاسبابعرضهأثناء

الباطن(التجويف)الطبلجوفأنوالىكالتوصيلهالهواءوجودوضرورة

السمعىالحسوأن(الراكدالهواءعلىالمشتملةالعنب)يشبماحشكل

وغريزيتشريحىنهمومذاالباطنةالاذنفيالسيميالمصبيستصبله

ية.الععرالملميةالحقائقمنمانوعاقريب(يولوجيفين)
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:ارنللاا

كانسواءلهعلاجلاالولاديأنالرئيسالثميخيذكر،للانذاربالنسبة

ن*ميؤوسوالقديمفالمزمن،الكسبيالسمعنقمىأما.علرلهئماأوصصما

.فج)اعميمتنففالعهدالقريبالحادثأما،المعالجةصعبأوتقريباعلاجه

عضربمشاركةيكونمامنهابأنكاالحديثةالحالاتمذهباسشراضيأخذثم

أحدها،نبتأوفيهاوجعمنالاسنانفيأو،مثلاالدماغفيكآفةمجاور

اطنيرايعتبرسينان؟افانللعلنينسبباتكونقدالسنيةالاصاقيأنوبما

السمع.ونقصالسمرالتشويشأشكالمن!نمكلا

قناةفيأوالسمعيبص!لافيسواءبالاذنمحدودةالاصابةتكونأو

الاجزاءالمششابهةالآقاتمنتكونفقدالصصبآفةأما.الخارجيةالسمع

اهض!صيوالآليةالأفاتآو،والامساكالبدناخلاطباضعلرابشتبطالتي

الانحلاليةالآقاتأو،وغيرهالاوساخمنالغشاوةأوالصلبةأوالحارةبالاورام

.(السفلىألصمغأوالشجيتةالاورامبهيريد)ولعلهالتآكلأوكالتقرحالمخربة

الحديثالسصعلمقصالمحدنةالخارجيةالسمعقناةأمراضيستعرضثم

ا!اويقسمها،والصملاخوالاوساخوالديدانوالسيلانالثاليلمنهافيذكر

انفجارعنناتجةمادةكشكتلداخلىسببعنناتجةمجموعةةمجموعتنن

.الدوربسببأوالكولستروليالزمميوالورم(مثلاكالدمامل)ورم

ا)سصعلقناةالسادةالغريبةكالاجسامالب!نخارجبأسبابأخرىومجموعة

جافة.دمويةخثرةأونواةأووالحصاةكالرملالخارجية

المرضى:السير

وار.بالتدريجتردادايمشرقيةتكونأولهجأةالاصابةتحدثقد

تخلفالمصبيالسمعلضعفكسببالخصجيةالامراضقىافقالتيالحعى

وأسؤقتةتكونقدالسمعيةالاصابةومذه،الحمىزوالبعدالرأسفيئقلا

.الاسهالفيهاويفيدالرعافأوبالاقياءوتترافقدائمة

المرضية:العلامات

المرضيةوالتبدلاتالسمعلنقصالمرافقةوالعصبيةالعامةالحلاماتومى

واضطساباللسانبشللالدماغيةالآفاتفيالسمعاصابةتترافقاذالاذنفي

.أخرىدماغيةاضطراباتأوعقلي
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)إسصعوقساةالدماغبسلامةفتتجلىفقطالسصعيالمصباصابةأما

الحارالورمألامراضهذهمن.للاصابةالسابقةالسصعوسلامةالخارجية

حاحؤوهى،(القشريرة)زالحسواءالهذيانحتىيالحمىويبدوالعصبفي

ذااليومالعامةعندشاهمنصلقوهذا)وسالتالاذنانفتحتاذاالاخطرة

وكذاكالالمزوالأوبخفةيترافقبالاذنبسيلادخيرايستبشرون

.(الحرراةانخضاض

ا)قصير*بالحمىافقفيتسالعمبفيالمتوضعغيرالاذنفيالحارالورمأما

مشتركؤحرضوالمقلالالمأما،الاذنفيوالنبضاتوالالم(واحديوم)المدى

الوسعلى.الاذنلالمهابشكلانهماالحالتينوكلتا.الح!لتينبين

الثقلكلبالعلنينفتتجلىالرئيسالشيخيصفهاالتيالرياححالةاما

السمعى.النقيرالتهابفييرىومذا(السعضعف)

قترالا!قالتىالظاهرةالافىندالنملةتتلوالتىالقوباءحالةوهنالك

فت؟(السدة)الاذنانسدادأما.الموضسيةالتقيحلعلأماتبالاضافةبالحكة

وإرالفضانعليهدلدملاالسببكانفان،بهيترافقأولابالث!ليترافق

.الدمسيلانعليهادلخثرةكان

ترالمصفيبالالميتجلىوالذيالمفسدالمزاجبسوءيسعيهماالىيعرصووتم

.الحاداوسعلىاالاذنالتهابأشكالمنوموحارأوباردإماوهو

،!ءالناتجةالعامةوالنحولالدنفحالةيرافقسمعضعفومنالك

ص!يفالدودعنالناتجالسمعضعفأماالطويلوالصياموالسهرالأرماق

.الاذنمنأحياناالدودوخروجالدغدغةعليه

:المعالجات

الاولىبالدرجةالمتنوعةالاذنيةالقعلراتعلىالرئيسالشيخفيهاويعتمد

وكذلك،الفمطريقعنالداخليةبالوصفاتويوصي.فاترةتكونأنويجب

الدوائيةوالكماداتقمعبواسعلةالاذنيةوالتبخيراتوالمسهلاتالمقيثات

الموضعية.

المناقشة:

الاسبابعنتكلمثمالسمعضعفلحالاتبتعريفموضوعهسيناابنبدأ
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عرف!ثمللاصمابةالمرافقةالمرف!يةالملاماتثمالمرضيالسيرثمالانذارئم

.الممالجاتأشكالكافة

عز.كثيرايبت!دولاعلمىمنطقالمؤلفاعتمدهالذيالطبيالمنطقأن

الحديث.العصرفييستعملالذيالمنطق

صأساسوهذايوغريقتشريحىفهمعلىارتكشللاصاضفهعهوان

الحقيقة.منمانوعاقريباالفهممذاوانالعديثالعلبفيالامراضعلوم

يرجعأندونعلاجيةعلرائقمنيعرفهماكلعرضفقدالمعالجاتأما

الرئيسالشيخأنيثبتوتا،العلميةبخبرتهيدليأندونأي،بعضها

رأكما،التاليففيبراعتهتظهرساملةاعبيةموصوعةالقانونمنجعل

اجراءأومداخلةلايةقطعايتعرضولم،بحتةدوائيةالمعروضةالمعالجات

شقأوالاذنفيمنصبسغريبجسماخراجأوأذنغسيلمن،جراحةأو

المرضية.الحالاتلهذهعرضهرغمخراجأودول

وفقصالتشويشأشكالمنضكلاالاذنفيالطنينالرئيسالشيخيعتبر

بالطنين،السيعنقعىيترافققدافي،العلميةللحقائقمطابقغيرومذاالسمع

بأجهزةقياسهييكنماوهذا،السمعسلامةكلموجوداالعلنيندكونوقد

الحديثة.السمعقياس

كثرةبسببيبدوماعلىوهذاموضوعمنأكثرفيدو!لاذكروقد

حادثموبينماالبدنداخلمنيعتبرهـناتجاومو،الايامتلكفيمصادفت

.الديدأنومىيرقاتالىالبيضوتطورألاذنفيالذبابباباضة

***
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المصالر!!!

.2،1-149الثانىاالجقء.ال!لهاالقافون.(،5428متوفي)صيناابن-1

.214-188والاذنوالحنجرةالانفامراض0(1984)فيصلدبسى-2

.17-65والألحنجر-والاؤت*زنااضأعرافيالوجيز0(1978)الحىعبدعباس-3

.282-27لأالاذتأصاضعلمفيالوجيزا0(1977)صلمانقطالة-4

!ذ"5"،".3.،(،978).!!ح4!أءذول!آهمل*+"!5،ء،أل،،37-،50.-،

.*صء"8!كة"راح،3.ع(،97911.!احا!حةء!!9!أل!!8،ه!أل،4.485و6.-6

!لأ"5لو!**

5(!ل4لأ!ء*ح4ح"ل!ح55أ*!ا"*لألةءساأ*+!ححأولح،3!5"كا"ة+،

لأ3بم3لأا!ة،!ن،ول!.*!،ال.!.

!،-*ء*ءصا*محلأ!4ححأ"ي"ثة!"ح*حلأحا،مح!ءلأ83!ه"ح3!ا+!س4ححطةغ.

+!ه3ذ!!4كا034!س+!!*ح5ء4اءذ!ح.آح!ه"6)ح

كأس!ل!لهو""،84!!!آ"ة!43ح!3ء،ح44ح!3أ"!ا"5ء"88ءم*ة"د:

!لأ!س!ولح55آء4حء3*!"ء"،،\ول(ةلأ6.

هـ!يلى*!ه!*ح،5فهلا!ءور3آ*"مماأ"45ء،"ا5!3ة"!اء؟3ح:

ح!ء!!*ذ،"ا!!4عة4لاة!.

!غله4!ه،!9:+!*ع3!ا!"4*ح*!ءا!ح!ا،ح!آم3ح5!ش!ثكل!،

طاذ"!"شلأحطح+ء،و**4ا!ص،ولءح6!.

+لحم!،+ح*أ:"*عة"ء+ح4ةح*ا!"3لا2!ذح31+!*!!!س!ع"13.

التاسعالمؤتمر-129-
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الاندلسيالطبيب

زهربنالملكعبد

خاصة(،التيسير"كتابهخلالمن

السباعيلهاضل

:(،زهربنا،)عصر-ا

الملكعبدمروانأبو!الاندلسيالطجيبفيهاولدالتيالسنةتمرفلم

هـ487سنةأو(م0721هـ)464سنةمولدهأكانوسواء."زمربن

السبمةالسنينعقودوكذلك،مولدهسبقتالتيالفشسةفانة(1094)

،ام(162)ـه557المؤكدةوفاتهسنةحتىبالحياةفيهاتمتعالتيالتسعةأو

وأخعلره،بالاندلسمرماأعمعبمنكلهاكانت،تلتالتىالفترةومثلها

شسسأفينتيومالىوذلك...وانتصاراانكسارا،وتوحدافرقة!وأدقه

لابد!االىالعربيةلسالاون!ساءمنبالغروبالاسلام

،(م1009هـ)400سنةقرطبةفيالامويةالخلافةسقوطفبمد

الامراءي!ازعأمبرمنهاكلايحكم،متنابلىةمتغاذلةدويلاتالىالبلادتمققت

انتناععلى،الداخلفي،لهمنافسونيصملمابقدرملكهمفيويعلععالمجاورين

الاعداء،الاسبانبملوكالامشانةعنيتورعلممنومنهم،يديهبينءنملكه

احدىعاصمة،ال!ربية!لليطلةسقعلتأنالى،وملتهقومهأبناءعلى،الألداء

أدفوتش""بي!،4النونذوبنو"يملكهاكانوقد،الدويلاتهذه

.(م0851هـ)478سنة،(قششالةملكالسارسألفونس)

فتيةجديدةدولة،المفربيةالعدوةي،نهضتقدكانتالحينذلك!

بوسف"موبارعوقائدموموبزعيمويرئسهاأسسها،"المرابطيندولة،،هى

أع!ائهمعلىعونهينشدونوعلصاؤهاالاندلصىأملاليهفاندفع،4تاشفينابن

المرابطية،الجيوشعبرتماوسعان،اليهحكامهماندفاعمنأكثرالطاممين

لتخوض،الاندلسيةالجيوشاليهاانضستثم،صارقجبلمضيق،المجامدة
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التى(م1086هـ)479سنة"الزلاقةمصركة!،واحدةرايةتحت،جميعا

الافنصارهذاشأنمنكا!؟ف.و/.لأسلاموبةالعسمماركأروعمىتم!

بطيالمراالسلطانزعامةظلي،والاندلسيةالمغربيةكاالعدوتينوحدأنالمظيم

جصسعا.الطواتفملوكعلىقضىالذي،هـ(500-463منحكمه)نيف!ثال

كانتأنبعد،مراكشلحكومةتخضعمغربيةولايةالافدلسوأضحت

قرطبةلخلافةتخضعأونلسيةولاية،فقطقرننصفبنحوذلكقبل،المغرب

الاموية.

اندلمت،الذي،"يوسفبنعلى"ابنه،وفاتهبعد،تاشفينابنخلف

العدوةفيظهوتكماكاهـ(،1،سنة)قلمرعلبةثورة،الطويلعهدهفي

حتىأمرهااستفحل،،تومرتابن!بهايناديأخذاسلاميةدعوة،المعربية

أنقاضهاعلىوأقامالدولةأركارتقويضمن"علىبنالمؤمنعبد"تصكان

الىسلعلانهاوامتدالمغربقينشأت،"الموحديندولة"هيأخرىقويةدولة

وقاثداموهوبازعيعا،أيضا،المؤمنعبدوكان.42،5سنةالاندلس

نصرا،"المنصوريعقوب"حفيدههو،أبنائهمنواحدحققوقد.بارعا

هـ،91سخة"الأركيومءت!مسشهيرةممركةفيالاسبانعلىمؤزرا

.(م119،)

أيامفيالاندلسأحوالاضطرابمنبالرغمآنهملاحظتهتجدرومصا

والقلاقلالداخليةوالثورات،المتفاقمةالاصبانواعتداءات،الطوانفرول

كثيرفيهاينبغلأنالمواتيةالبيئةظلتالاندلسفان،السياسيةوالتفييرات

والموحدين،والمرابطينالطوائفدولفللفيةوالفلاسفةوالعلماءالشعراءمن

الاندلسي(الرجلفما)قزمانوابنعماروابنزيدونابنأبرز!ممنكان

...رشدوابنعلغيلوابنحيانوابنحزموابنالبكريوابنباجةوابن

كثير.وغيرمم

ثالثم،ستةآجيالفيتعاقبواستةاعلباء،(،زهربنو،)مؤلاءمنوكان

خاصة،اشبيليةفيعولالذي،"مروانأبي"بالمكنى،"الملكىبد"مو

خلفاءأوليلاع!فيثم،يوسفبنعليعهدالمسابعلينبلاطفيعلبيباوخدم

.الخاصعلبيبهفكان،المؤمنعبد،الموحديةالدولة

بالعقيرفلومووالادبالملميظللهبيتفي(،زهربنالملكعبد،!نشأ

فيها،حانقاالطبصشاعةيمارس،،زهرالعلاءأبو،،نأبوه.المريضوالجاه
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،،،الملكعبد"وسميهجدهوكنلك،والمغربالاندلسبلادالىصيتهفيطير

نافكان...الوزارةمنصباوتبوأ،والامراءالملوككلامماعلبباوت

نجاحاتمنواثقومو،الاسرةمذهأحضانفي،الملكعبدالابنترعرع

مواليها!ى!سيمثلصاه!لاى!ست

آحرين،أعلياءثلاثة،الابنمذابعد،أنببمتقد"زمرأسة"أنومع

وصمجلاشتهروا،تعاقب!التيالشلائةالاجيالفي،اثنتينعلبيبتينوأنجبت

المراجعلناتعرفهالذي-الملكعبدأنالا،الذهببعدادأسماءممالتاريخ

الدرةبمنقلةفهو،صيتوذيوعشهرةأبمدممكان-"الابن"بالتاريخية

العريقة.بيةالعسالطبيةالاسرةهذهجيدفيالمقدواسطةهوأو،المتالقة

انصرفمطلقا"رمرابن"اسموالتاريخالعلبكتبذكرتاقاانهحتى

فروعه!اوأص!ولهمنأيدونموأليهالذهـن

:"والتدبيرالمداواةفيالتيسيركتاب)،-2

صناعةفيالكتبمنعددا،الحافلةالمديدةحياتهفي،رهرابنصنف

ت)؟والاجسادالانفساص!لاحفيالاقتصادكتاب"أولهالعل،الطب

شقيق"تاشفين!نيوسفينابراميم"المرابعلىللاميرألفه،هـ(515

."هـعليالسلطان

تذكرة:"محصدبكرأبى!الشاعرالطبيبلول!هألفهماكتابانومنها

.الامراضعلاجفىولذكرة،المسهلالدواءأمرفي

التيسيركتاب8شكولاكان،وتأثيراأثراوأبلغهامؤلفاتهأممولكن

أطباءصنفماوبينمؤلفاتهبين،ألام-الكتابفهو،"والتدبيرالمداواةفي

،هذهدراستنافيخاصةأمصيةالكتابمذاويكتسب.الاونلسفيعصره

،مروانأبوبهاوشاهالتيالصغيرةالنصوصفيتتبدىاضافية:وبالاحرى

فانها،ومرهاحلوها،قكرياتهمنوبأطرافبمشامداتهتتعلقالتيتلك

رسمفيويساعدنا،الرجلعلممدىتبينفييعينناا!بيمدفالنامصدراستكون
الاالمضيتةملامحهامنالماريخيةالمراجعلناتذكرلمالتيالفذةشخصيته

.!نبذا

المرحديالخليفةعهدأوائلفي،مذاالنفيسكتابه،زمرابنصنف
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هـ،542سخةمنذالاندلسعلىسلعلانهيسطالذي،عليبنالمؤمنعبد

وداعيتها"الموح!ية"الدولةشحاراتالىاشارةغيرالكتاب؟خطبة"ففي

.(1)تومرتبن"المه!ي"

أحد.منبعللباوباشارةوليسقاقهمنبوحىالكتابألفأنهونمتقد

والتجربة.والممارسةبالتعلماك!سبهالذي،الرجلعلمخلاصةيجمعفالكتاب

وهو،يسعهكانوما.معدوداتبسنواتوفاتهقبيلتأليفمنذىعوقد

بهويمضىالغقيرالملممنصدرهفيمايحبسأن،المعطاءالمداويالطبيب

.(2)الكتابهذافييودعهأنأحدمخهيطلبلملو،التب!الى

وتوجيهاتبنصائحأولهمابأ.اثنينسفىينفيكتابهمووانأبوجعل

أخذذئ!مبو،"الوقاية"باليومنسميهماأو،"الصحةحفض!!بتتعلئ

ئم6!الرأسعلل"ببدءا،"عضوب!ضوالمختصةالامراض"فييبحث

عموماالانسانجسمييحدتماءبذكر-القدماءالاعلباءيفملكما-ثنى

...!والدماميلوالقروحوالحكةالاورأم!بوبدأه،!الامراضمن

."الجامعءسماهجقءاينالسفىالىمضيفا

اللعليف:الختاميهذا-موسوعته:ولنقل-كتابهاختتموقد

)الوحدانية(بليشهدعليهاالحو،1!ستقعطكلا(لذيلتهالحصدء:ز،هرابنيقول

حيب،صموني!لاأءلامأصمحابهعنورفى،تنىالمرسعصدعلىاللهوعلى،رةوالف

.7ص:"الشيسير"،"...(اكديين،

من،وفيتقرورث!انية!لرالوالباحتونالمؤزخرنيرددهفللماعحمحاليس

الاخيرمذاوأر،رشدابنم!اصرهمقبطلبتاكتابهألفقدزمرابنأن
زمرادتمنقعد"،ا.لطبفيالكليةالامورفي،،الكلياتكتاب"لف1عندما

صماعةفيكاملب!ككتابيهصاجةلتكورئيةالجنالامورفيكتابايزلف!1

-596)آعيب!ةأبىابنفيهاوتعانتىا(،التارلخيةالفلطة،،تلك..."ا،لطب
تمحيس!،ىون،تخاقلهائم،"اصباءالاصبقاتفيالانباءعيون!بهكظفيهـ(668

!مذاال!ثهيروكتابهز،مر"بنعنكتبمنكل

أصيب!ةأبيابنمناكشة)،عنونتهادراصة،ا/لغلعلةمذهتيحيحفي،اعددتوقد
تيسير""اقفيهالمجبهـت،،،تيسير91كتابلتماليفهزهرابندفععمنمقولتهو

ألقيتها،رشدابن؟كنيات"ءلى،الظهوراوفيالتماليفني!زمنياعمابقزمرابن

ا،لتراث*!تدأقامهالذياالمربهـدالعلوملتاريحالناكناالسويالمؤتمسفي

نرمثرتثم،1984(ابىيل)نيسان26و25يوميحلببجامعةالعربيالملى

،للتربيةالعربةالممظمةعنتصدرالتى!،(للثقافةالعربيةالمجلة"فيا.لصراسة

.1984)أيلول(سبتمبر،4041لحجة71ذي،السابحعاا"لمددا(العلوماووا"لثقافة
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وعول،سواهالىعنهل!عتفلا،أعمالكفييصحبكالقانونوهذا!

شرابمنتركيبهقريدماكلتركيبعلىاللهأقدركفقد.التوفيقبالتهوعليه

شراباثرابا،ذكرهاسلكتولو،وجيقبلفف!قلكوعلمتك(...)ودهن

وأشياء،تذكرتهانبذكلاميوانما!قوليواستثقلكتابيلطال،دهناودمنا

بكتابذلكعلىأستعلهرأنغيرمننأ!جمتهاكاحفظتهاوشوانينهالطبعلممن

ذكرلهماعلىاثبالهالاسمكنلالهدلممركبهوقمصاالا،بديوانأسضعننأو

اللهفتوفيق،اصابةتكنفان(...)موافسهامنفخقلتهاالمعا%نهدهمن

ينفعيم!بحانهومو،شامديوالله،اتجهدتفقد،تقصيريكئوان،سبحانه

.(3)4سواهربولابمنهودكركأمركيملىو،بكتابي

السادسالقرنمنتصففي"التيسير"تاليفمنزمربنالملكعب!فرغ

اللذينوالاستحسانالقبولالكتابيلقى!أمنبلاوكان.تعريباالهجري

الىترجمتهتتمأنمتوقعاكانكماكاوفاتهوبعدمؤلفهحياةفي،يستحقهما

العلعيةالكتبأمهات،اليهاينقلونالاندلممىيهودكانالتي،العبريةاللضة

غيراللاتينيةاللغةالى"التيسير"شجمةتمتالقناةمذهوعبر.بيةالعس

الوسطى.القرونفيالاوربيةالجامماتض!بفيبرسالكشابوأصبح،مرة

كتابصورةعلى،النورترىأن"التيسير"لمخطوعلةقيضولقد

سنةالتح!يدوجهوعلى،الهجريعمثرالخامىالقرنمطلعفي،مطبوع

اللغةمجمععضوالخوريميشيلالدكتوربتحقيقهقام!(1983)1403

)تونس(،والملوموالثقافةبيةللتسةيب!علاالمنظمةنشرهوتولت،()ثالمربية

أيضا،المجمععضواليافيالكريمعبدالدكتورالمخملوطةأصولهعلىوراجعه

.(")للمنظمةالحامالمديرعايرالدينمحيالدكتورلهوقدم

وتجربته:زهربناعلم-3

عمبر،لكيتراءى"والتدبيرالمداواةفيالتيسيركتاب"قراءتكى!ل

بتواضعوتجربتهعلصهلكيفمالذي،المتحريالعالمالعلبيبذلك،صغحاته

.487و486:"التيسيرا"(3)

الله.رحعه،1980سنةبدمثقتوفي(4)

المتوس!القعلعمنصفحة560نيوجاء،بدمشقالفكربدارالكتابلحبع(5)
والاغذيةالادويةوأ!ساءالطبيةبالمسللحاتفهارسبهالحقت1و،(ص14*17)

مافم.مغتارالدكتورأعداما،المركبةواالمفردة
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والمحاجن،والادويةوالاعراضالامراضلكيثرحوهو،استطودوربصا.جم

اعتذارمعموضوعهالىبكيصودوبعدئذ،الغاصةذكرياتهعنيحدثكفاخذ

الذي!ه!لابويتسكمهنتهفييغلصأنللطبيبيريدوتراه!لعليفمنه

يثقأنللعليليريدكما،الطبصناعةتعلميوماللهأمامنفسهىىقطعه

هـمن،كذلك،يكونوأن،بتوجيهاتهويأخذلنصحهيصغىوأن،بعلبيبه

.(6)"والجلدالصبرأمل

أنهيتخيل"التيسيركتاب"يقرأمنأنالباحثينمنكثيررأىولق!

وهومروانأبيالىلنصغ!قديرمتمكنأستاذعليهيلقيهدرسالىيستمع

أسلافه:وتصمورلذلكتصورهحسب،؟العينتركيب"لناي!ثرح

،غشاءكأنهاالقحفيليمماأولها،طبقاتعدةمنمركبةوالعين"

وللعين.بالشبكةشبيهةالمشيمةوتلى،بالمشيمةشبيهةالهواءجهةالىويليها

فن:رعلوبضينبينومي.للابصارالآلةوهى،الجليديةأشرفهار!لوبات

لذلك،لموافقتهاكالغذاءللج!ي!يةوهي،الزجاجيةالرطوبةالقحفجهة

وتحفظها.بهاوتحيطالجليديةتنديوميإبيضيةاالرطوبةالهواءتلميومما

غشاءويملوما،فرفيريأسودلوفها،الصنبةيشبهالبيضيةبالرعلوبةوالمحيط

الا،بهويحيط،كالصفائحأجزاءمنمركبالمنحوتالقرنيشبهمحيع!

.(7)"...كلهاالقرفيةيمملاوموالملتحم،ني!لاخارجيليمصاممهاليسير

طبيبا،كنتان،تستعليعبهاعلريقةلكيترحومودقتهالىأنظرثم

فاذا..المثانةفيأوالكلىفيحمىلهتسببهاأوجاعمنمريضكتخلعىأن

منشيءاندفاعبسبب،المثانةمبوىلانسداد،العليلعلىالوجعاشتدما

زمر:ابنيقول،المجرىمذاالىالحعى

يعلبعهينزلارضىجسمكللان،يهتقأنومرهظهرهعلىالعليلرقد"

الحصامفيذلكوليفعل.المثانةالىقرسبالحصاةفانةالارضجهةالى

ولاالتفمىضيفاراا"رخ!العليلاكانفان،العظامكسرتببيرعندخاصة(6)

يفلبونو!وةجل!الهمحذاقبخدسهذلكملىتشينأنبدفلا(...)لهشجاعة

:"التيسيرا،ا،لأ!عملكعليك!م!فيكيلاحركةتمكنهفلا،الالميجدمجنكماه!لع

.،7:،ريص!يتلا!
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موضععلىخفيفاغعزابيدهيغصنوأن،فلهرهعلىوهويبول(وأن...)
.(8)"جملةألمهةثوتسكنالحالتلكعلىيبولالمليلفان،خارجمنالمثانة

ابناستحدنهاالطبفيابتكاراتعنالغربيينالمباحثينبعضتحدثوقد

ملحونلة:بحصاسة!كولانغبرييلي!نالفرالمستعربيقول.زمر

ابتكا

الذي

الىو

ليوما

منذآ

أيضانبولكن،فحسبأصيلةنظرياتلاكازمرابنآثارفيونب"

الفشاءفيتحدثالتىللاورامهف!عوك،أحداليهايسبقهلمسمتحدثةرات

يسبقهلمأموروهي،الحاجزالحجابقرحةأو،علولاالصدريقسم

وقد.الرغامىخزععصليةيقبلعربىعلبيبأولوكان.أحدصفها

.(9)"طريقتهاوشرحوالشرجالبلعوميقعلرمنالصنميةالتفذية

يمىوالذي،،طولاالصدريقسمالذككاالفشاء،)ذلكقي،الورمفاما

المىبىطبيبنالناأبقاهالذيالوع!ففاليك،"7!ن!ك،ة+المنصف"

ةيقول...قرونثمانيةمنكثر

منوطةوالقلبوالرئةطولايقسمهالذيالغشاءفي،الص!رفيويحدث"

علولايصفووجع،ملحسعاليتبحهالعضومذاوورم(...)يىمأن،به

يكونفانه،اكبضوأما.حادةوحمى،الذهنفيواختلاط،اللبةالى

،شديداوعطشاتلهباصاحبهويج!(...)الورمموضعبذاتمنئ!اريا

وأما.الباررالماءثربيسكنهمماأشدعطشهيسكنالباردالهواءواسصنشاق

الفصدالورممذامثلوفي.الحرارةش!يدمتواتىاصفيرافيكون،التنفس

.(10)"لازمفيه

(8)

(9)

(10)

.277و276:"التيسير"

الألذكرىبعناسيةالاياديرامربنالممكعبدالانمطسيالعربياا!طبيب"كتاب

المجلسبرصنقافمهالذي"197معئرا"لثالتالملم1\سبوع،لمو&هاالتعصافة

المبلس".ءكتابباسم،المرجعمذاالننيروسوف.133:الصفحة،للملومالاعلى

"220و226:،إلتي!يرا"

كانيوم،المرف!مذأأمراضمننفسهقيموعالنهمما،زمرأبناأءيحدثناثم

.يقول...(؟سيجيءكما،ورةأعتقلأنهذلك)ا،لسلطةتبل،منمعلاردا

أنرلشفل،-تطيلاالمدكورالقسماليالوجع!سىوجدت11،لخومأردتفلصا"
نبفيوو-جدت،كثيراالحاحااألحقدو،1،لسسال،تفاقمتوالامرالامن!جمي

الغاعر،عشدفوجهلهت،حارةحىبىالتبتذلكخلالوفي.العلأبةضدي!علبا

ياتلكليلتىوبقيت،رعللنحو(ال!ممنو!ستفرنحتالآخرالعشاءانحووفصدت

.233:"التيسير،ا!!...السمالىا،والحعىمنثديدجه!
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كاالامرلان،بهاالاعلباءينصحلاولكنه،بتجربةزهرابنيقوموت

خ!امفي-التجربة-لكيذكرماأنهالاكا(،نفسهفيهـعويص،يراهكما

اشفاخ"من،الاوراممنالرقبةفييعرضعماحديثهففي!حذرابحثه

التي،"الذبحة"وكا"الاختناقايؤمنلمورمهاعظماذا"التى،،(اللهاة

فى:الرلهبةيليمافيالاوراموكذلك،،،ورمتاذاالحنجرهعضل"فيلهكون

عندهماكل،ذاكحدلهثهفى،اتىيسهمدم..."المريءوفي"الرنةقصبة"

:المداويالطبيبأنت،ينصحكت!بو،علاجاتمن

سائروفيمذافي،عليهااعتمدقولة،إخوضعمدافيكالكوأقول!

حشى،النومعنوتدافعهالعليلتماطلأن:(...)البدنباطنأورام

غيرمنبتلطففمهواجته!(...)والأرتداعالضحللفا(؟؟؟لمالخ!طلهأخذ

فان،الكافوررائحةوشممه،"!المعلربةبالاحاديثت!ضخلهأنمثل،حمل

مذافيمفسقا،الرهـبانثمجرةرائحةاو،وسهرهنومهقلةعلىيعينهذلك

الغصلكاناذاماوبين،ئ!يخاأوكهلاأوسابا!االعلبفيهايكونلأتطبين

بملعولانالى...شتاءآوع!يفا

منكا،المفر!لةالذبحة"علاجفي،الاطباءذكرهعياتب!ضأانى"و

(*..)ذلكدونآوالواحدالانفثقبمثلقدرهيكونشقاألرنهقصبةشق

،(...)ذلكمنالمتأخرونالناسنكرهمارايتعندما،طلبيوقت،انيغير

التياتلك،الاخلا!بنفلرية،والمسلعونالمربالاعلباءوفىلك،زمرابن1يأخذ

.المظخرةاالعصوراحتىالاغريقاياممنذا!علبالمعاسارت

،(أركاناو)أول!ة(،عناصر"منيتالفوغيرهالانسانبدنأن،الاوالونرأىوقد

وشفابل،.والترابالماء:ثقيلانواثنار،والهواءالنار:خفيفارمنهااثنان

وللص،ء،اليبوسةولمللهواء،الحرارةفللنارةفوةأوخاصمة،الملعناصر1مذهمنكلا

كما-يحدثض!بببعنهاالقوىمذهتفاكلن!و،البرودةواللتراب،الرطوبة

وحسبالذماتيةأا"لعلبائعحسبجةالاصوتخلف،*المزاج،،-صيناابنيقول
ا(لعصعويه.الوعلا:ا

فمنهاأولاالفذاءاابيستحيل،،سمالجسم،،فهو،(خلاط9ج)الخ!طوأما

ومته...المغتذيجومرمنجزءايعيرأنثأنهمنالذيومو،معمودخلط

عنيدؤعانحقهويكون،ذلكشأنهمنليسالذياو،مو!رلهلءطل!خول!!

."وينفنىالبدن

:عروةأحمد.د-كذلكوانطر.1:13ص،سينالابن(،الطبليالقانون1،

النذ"ع!جممطبوعات،13-10ص،،،سيناابنعندالصعةوحفظالولاية،،

.1986/ـه1407ب!شمئال!ربيةا
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جومرمنوقعلمت،تحتهوالغشاءالجلدقطعتأنبعد،عنؤقصبةشققت

والمسلبالماءالجرحغسملمتالتقثم،الترمسةتردونباتاقطعاالقصبة

.،،...علويلةمدةوعاش،كليةوأفاق،التامحتى

شيءهذاولكن"بمينبهطبيبنافان،العننفيلكفيتجربتهنجاحومع

.(12)"بدءاأذكرهلمافدهق،سلفنالحقهوممنلحقناهمنأحديستملهلم

طلايليوصفمنأولكانزمرابنأنأكدواالباحثينمنعددومنالك

الواصح:الدقيقا!م،قولهفيوذلك،،،الجربصؤابة"المسمىءالجرب

ومو،بالصؤابالخاسيعرفهشيء،ظاهرمافي،الابدانفيثويح!"

حيوان!منهمواضعمن-الجلدقشراذا-ويخرج،الجلدفيتكونحكة

.(13)"الحسيفوتيكادا!جصغير

أبىابنرواهما،(14)كتابهفيتردلمالتي،مروانأبيابتكاراتومن

مسهل،دواءشربالىاحتاج!المؤمنعبدالموحديالخليفةأن!نأصيبعة

فيزهرابن(الخاعىطبيبه)لهفتلعلف،المسهلةالادويةشربيكرهوكان

.150-148:،النبسير"(12)

الاعلباء(رالى،مذاح!يثهخمل،سثيرالعلميةاودقتهزهرابناستقماءوفي

يصيبوايلمانهم:وينيف،"الملاجمذايذكرلملمالينوسجاءن1اقالواتكانو،1

وق!أ"القصبةوتشقالثربيقطعمالهكعيرا":قالرجالينوفان،قرلهمفي

عنوأما،الرئة4قصيليالذيا.لعنقشحم:منا،االثرب،،بزمرابنعخى

قصمةالا1باطلاقالقصبةيسموالابآنالقدماء11عارةجرت!:قالفف*القصبة،

.941:،)التيسير"،"الرئةا

.364ة،االتيسير"

على،بقس!ا!الفي،يهين،ا!كابمحقق،الغوريلمعيشيلالدكتورولكن

دورلندمعجمفيء،صمامعيتفقا/لباحشونهزلاءيقولهماأن،"ا!تيسير"تحقيف

،"الجربابةعؤاو"مف!زمرابنن1من(196،طبعة)الامرلهكيالطبي

اول!نزهـ!ابنانش(196،)البريطانيةالمعارندانرةليوردط!و
الغوشي-االدكتور!تابع-آخرينأنالا."لهالمسببة1وا!صؤابة1\لجىبوصمفمن

بصداطنهيلي،تاافيعالمأولكان،الجربإبةعؤابوعفه!زمرابن"ن9اقالوا

ا)ضرنسنا؟لانىالنصفأهلمنكانا!ذي،البيزنعلي،المراليالاسكندد!ا
أحهدأتالحديثةال!راساتاحدىسنيتضح!انهوينيف.هالميلادياالس!ا!همص

كان(!)الميلاديا.لقرنمنا.لنانيالنصفأمللهنومو،الفارسالطبري
كتاب"كا"البقراعليةالمعالجةكتابهقالجرباصزابةوعفالىزمرابن1سبقلهد

.189و188:،المجلس
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قوةأكسبهتماءبهيسقيهاالذيالماءفجملبستانهفيكرمةالىوأتى،ذلك

الادويهقوةالكرمةق!ثربتولما!ه!مبغليانهاأوفيهبخقعها،مسهلةأدوية

أتاهثم،الخليفةأحمى،القوةك!تولهالعنبفيهاوطحأرادهاالتيا!سهلة

الاعتقادحسن(الخليفة)وكان.منهياكلنأعليهوأشار،منهابشقود

أميريايكفيك*:لهقال،اليهينظرومو،منهأكلفلما.زمرابنفي

!ا.مجالسعشركم!ختوهي،العنبمنحياتعشرأكلتتفانك،المؤمنين

ووجد،لهذكرهماعددعلىقامثم.بهوعرفه،ذلكعلةعنفاستخبره

.(15)"عندءمننلتهالدتوتئهذافملهمنهفاستحسن"الراحة

وبملمه-صسهاعفادهالى-كانأنهالطبيةزهرابنأخلاقومن

منه،أفضلرأياثعةأنلهبامتىلهرأيعناجعالتسفييترددلامشواضعا

!والندمالاسفبالغعنالتمبيرمع-أخعلاان-بخطئهافالاعتسفيلكوفى

ابن"محصدبكرأبي"للطبيبترجصتهفي،أصيبصةأبيابنروى

صائبءعلببباكانوت-أته،7الحفيد"بوالممروفالم!كعب!طبيبنا

،"شبيبتهحال"فىوهو،لنفسهسمح-،التدبيرجس!،الم!الجةحسن،الرآي

قدأبوهكانمفردبدواء،يبدلأنبوجوبالمؤمنعبدالخليفةعلىيشيرأن

،الدواءهذاالمؤمنعب!يتناولفلم!بوصمفههوقامغيرهدواء،لهوصفه

،"!قولهفيالصوابان6المؤمنيناميريا"بمقالالابالطبيبراهنلصا

.(16لمبينانفماالخليفةفوجد،الدواءوبدل

ف!صوأومرضتشخيصأخعلايمااذا،صراحةبغطئهيعترفولكمه

الغلط!مناللهيستغفروموندمهعصيقعنلكممبرا،دواء

بمعقولهمادراكبحسبيشكلمونالاطباءأن،"التيسير!فيكايقول

أولفيومو،شهكانمايرويثم."!عخهاحجبلهيياعقولناوتقف"

يصفأنالحالاقتضىأمراض!ا(12)"المرأةءس!كتفقد،بمسا!ساعتقاله

نأ-منهايسيرجزءشربمع-يتخيلأنقطلاحديكنلم،أدويةلها

ظليف!منيدهنفضأنبع!لهوقعتلانهاربا(14)
.2:66،"الاعباءطبقات!(15)

.2:68،"الاطباءطقات"(16)

خلملته.ةيمني(17)
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دونالدواءتجريمهافيتعادىوت!حاملاالمرأةكانتان"يبقىالجنين،

واستغفرت،فنلمت":يقول!حاملأنهالهتبينحنى...شيئافيهايؤثرأن

وها،اللهباذنسوياالجنيننيلكولد"-يقول-مذاومع،االغلطن4الله

.(18)لمه!عنديمو

،7الطبي"جوارالى،،صيدلاني،)جانب،زهراينفي،كانأنهعلى

أنا،وأما...!:-!كالممتذر-ذلكفييقول.وألحمليالعلميتكوينهفي

بةوتجر،الصيدلانيينأعمالحبمن،النفوسأ!راضمنمرضانفسيفيفان

وتميين،غيرمافيوتركيبهاالادويةقوىيعضسلبفيوالتلطفالاروية

بحبه،مبتليبذلكمغرمازلتوما.باليدذلكومحاولة،وتفصيلهاالجوامر

.(19"لم!!الامتهانمنعليههوماعلىكانوان،فيهشهوةالمنهاجمذافسلكت

.28،:،التيسير!(18)

انخرق،جاليمولسذكرما،بحالةكاالواقصةمذهبمد،يستشه!ز)مرابنانكأ

.الفورعلىيصوتسنهذ"لكانخرقسنآندوه!ملامول!ملاو!:"ل!ماغغشاءفيها

إبنيقول."!؟الله!ىخماه:قال،وأفاقمهذالكانخسقرجلاجالينوسرأىفلصا

وفىلك":يضيفثم،،،؟جالنيوسقولأبدعوما،،:اعجابهاتمكاغيرزمر

لاماعلمويسند،ويقفبنظرهيستريبالفلاسفةولأاالاعلباءمنالماقلالرجل

.م86و285:!التيسير!،"نهسبحااللهالى،لكنفىاليهاةالبمئرعقولى!تت

.320:"التيسيرا"(19)

العب0علىأن،الولءاأبيأليلبيبأبيهعن،تلضلانه!"الامتهان،!-يقول
كانتوان-لتيالاعمال!لك،(،اليدأعمال،ايسميهصامعارلمةعنيمتخعان

العلسى،االمجالفيا:لعاملينمنأحرىفئةقبلمنتؤدىأنبهاجدير-طب9باشلقة

ا-.ين،بأبىس،ليثالح!انح!لععمفي،نمسيهممصنوبمضهم)،،اليدصناع،،مم

.(وا.لخدموالممرضننبالمساعرينوب!ضهم

...الاءصالءونهمنقيلغير،،االتيممير0"منموفعفي،زمرابنعددوقد

لي،لاعدث*يدبر-أبيهعنأحذكما-الطبيبفان،"و،الادويةالافذيه"منهاالتى

!شأت!نليسكما،ذلكمنشيئابيديهيتناوللا"و.لكنه،المريضأمرولاالادوية

يى!مشان!و.319و318-،التيسير"،"الضرورةيخاالاالمعاجنيعقدأن

عامة!ءابل!اللوله،أبوهرسمععاوجاصسمذه،هـوأيته"فيمروانبو1

لمذلكن"ف،لنا!اعترت"مانحوعلى،الادويةتب*لمجةعلىزمرلمابنمبالومع

،الزمان1/منفرونئمانبةعلىبقبدمالعد،إلبهايوجهه،(لطيف،،اتكاممنيعفه

يقالمااوكأي":قالالذي،!نوغاليثغوميثسلفالهور1،الاسبانيالمستعوب

المريض(بمعالبةيكتفي!اننه9أي،ارستقراطياطبيباكان(الملكعبد)أن

التىاالجساحةافىي!يهيلوثو9،الدوأءوثركبيننازلأنبون،الدواءووصف
عشر،اكا.لثاالعتمأسبوع،للملومالاتكالمجلس!!7لهمساعدالىبهايعهدكان

ابن!بمبعنوانمحاضرة،دوغاليثءوسيثكلملفادور"لدكتور،"الاولالكتاب

محاضرااتبا"المرجعمذ)الىنثيروسوت.298:"الاندلسىالصلبيبزمر
.(المجلس
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هذاالاعلباءالىيوجهفىاه،بالادويةالملحوفلزهرابنامتماموفي

اليه:استمع...الغاليالنصح

لك.ت!ذقدكماةوالمزاجوالسنالقوةبعسبتنظرأنلكبدولا"

وأا)شابيحشملهماالفانيالشيخولاالصبيالادويةمنيحتملليسفانه

وأملالابدانونعامةوالخفضالدعةأمليحتملليسوكذلك،الكهل
سعسأبدانهمالذين(21)القرياتيونيحتم!هماالادويةمن(20)القعر

اجالمقمنأرطبوالزعرالدعةلاهلالطبيعيوالمزاج.(...)(22)قحلة

علاجالىبيدكتضربولا،أبداهذافتذكر.الجلدأهلللقرياتيينالطبيعي

الصوابمنهاجلكيوضحانأسألوالله،نفسكفيهذاتخعلرحتى
.(23)؟بقدرت

الذي،الغذاءمنبانأذكركأنقبل،القارىءعزيزي،أدعكولن

وفي،انتقائهافيتراعىأنعلى،"الحيات"،نافعايرونهالاولونكان

شرهايزداد"فالحيات!خاصةطرق،لحمهامنالاقراصاعدادوفي،ذبحها

الشطي،شوكتأحمدالدكتورم9العاويشابع،4المياهعنمواعلنهات!مبكلما

،،(الاغذية،،بالموسومهزهرابنمخعلوطةعنحديثهفي،الطبمؤرخ

كثيرةمرارا،أناواما":قائلاتهصبىذلكصددفيزمربنايذكرو:فيقول

،"بذلكفانتفع،بيضهاالافاعيمنيأكلن1مقاجهفساديشكومنأمرت

ابنيشرحثم،بهافانتفعيوسفبنعلىالمرابعليللاميراه!صط)قدومو

...(2،)"جسعهاالىسعومهاتصربلعدمالضامنةذبحهاطريقة!زهر

؟"الصيسيركماب"فيذلكحولوردفماذا

،؟التيسير"بألحقهالقيالجزءومو،4الجاكل"يزهرابنيقول

:"الافاعيأقراصعملصفة"عنوانتحت

زعراءومى،كالازعر:ةقرف!ملاولشمرالقبل:والقعر.المثحمرقلة:القعر(20)

زمر..ج

.الفلاحون(21)

يابسة.(22)

.429:،ا!قبسبر"(23)

."الاغذيةكتابصنمتخاتء:بعنولمانمقال،431:"المجلس1كتاب"(24)
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الحركة،السريعة،الاعينالحص،القدالمعتدلةالافاعىمنيؤخذ"

.ثؤلولكأنهفوقالىالاعلىفكهاعلرفيتحولالتي،الرؤوسالواسعة

نحوأجحارهامنتخرجوميعليهاييضىأنبع!،الربيعفصلفيتاخذما

المستعملة،ومىالاناثع!فةومى،متلونةأذنابهاتكونولا.يوماعشرين

آربعوأذنابهارؤوسهامنتقطعماوقدر،نابياوأفيرؤوسهابقطعفامر

،ويضرب،عليهمايوفع:الصفةمذهعلىبسكينواحدةدفمةتقعلع،أح!ابع

وأجودها.دفمةطرفاهادينقعلعالسكينظهرءلى،معتدلثقللهابمرزبة

يع!بىفقالافاعيتسلخ.حركتهاودامتبسرعةالقطعبع!جثثهاتحركتما

3!فنارعلىجديدةقدرفيتوضعثم.ومعاماشحومها41بازاوأمر،قعلعها

رعلبوشبثيسيرملحا،اءفيعليهاويوضغ،العيونماء!نيفمرهافيما

وأمر،الفرالباشفأمر،نضجالحومهانضجتفاذا.وتعلبخ،يابسلا

منمختمرخبزمنزنتهمامغاللحوآبسحقأمرثم،لحومهامنالشوكبتنقية

فامسحقرصتهافاذا.ذلكيقرعىثم،واحداشيئاالجميعيأتيحتى،سصيد

.(2،)،،الظلفىالاقراصوجفف،بلسانبدمنيدلمحك

زهر:ابناعتقال-4

سبنفيمدةوقمىاعتقلزمربنالملكعبدأنالى،مرةغير،المحنا

التىالاسبابعنلناتفصحلمالتاريخيةالمصادرأنوالواقع!يمراكش

قالوان،سجخهعلىتاشفينبنيوسفبنعليالمرابعليالسلطانحملت
.(26)"منكوبابقرعل!ةتوفي"أنه"زمر"أبيهعى"الأتجارابن"

(،التيسير"فياليهففسهمو؟شارفقد،الملكعبدالابناعتقالوأما

لهعنتكلما،والالمبالمرارةمفم!ةوققاتيتوقفكانفقد.كثيرةموات

أحدكلالبلادفيمنفيا"تجولهالىمرةأشارأنهكما،السجنأيامقكرى

فيبديهيملأنللعلبيبيحرفىأنعنزم!ابنترلعمدى،الخمىافي،ويلاحط

الافاعى،رؤوسبقطع5فأمر،ا:اليخاعلبهانه!الدوائيالغذاءامذاتحضير

سنك،يطب.".اه!وحضبازالة،اوأمرء!،خب!ست"،السكين،ينرب!
فولبعد،نرلكفيمس!خد!،،بالعملسساع!يك"تاص"أن،لكستادا9بصفته

!للمجهوكالمبنىالمضارع،الامر

كتاب"عننقلا،1886مجريطفيالمعلبوع،!الصلةلكتابالتكملة"(26)
.22:"المجلس

.م.\:"االتيسير"(27)
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عملهاستئنافهلدىمعاناتهمنشيئا،ايضاتبيناوقد.(27)4!الثوار

الىالحكمفيهآلي!لا"الافقلاب"ذلكيقعانلب!قو،سراحهاطلاقبمد

المدةجهلناكذلك،اعتقالهأسبابعليناغصضتوكما."الموحدينءأيدي

الاضطراباتتلكأياممراكشسجنفيالممذبينالسجناءبينقضاهاالتي

.(28)والفتن

السجن،فيوهو،يستفيدأنالطلمةالمالمعلبيبنامنمتوقباكانولقد

.السجناءعالمفييماينمياتجاربالجمةممارلههالىفيضيف،سث!اهداتهمز

،"فيهاالحعياتمنيكونوماالوبائيةالامراض"عنحديثهفي،يقول

المجاعاتافراطعنأيضا"يكونالوياءأن،ا؟لأغذيةةء)دربالحادثالوياء

،(ء..)الرديةاللحوم(أو...)الرديةالحبوبأكلالىالناسوأضطرار

أطباقفيكانوا،قوما،سجنهوفييوسفبنعلىأسفيوأنا،شامدتوقد

السقوفعنتزالكانتأعشابعلىيتطارحون،7قرقيدن"بالممروفسجنه

ذلكوغيراليتوعانواعمنتمومانوعايأكلونكانوامعاوان.ويأكلونها

.(29)"عثسةمنعددمنهميومكليصوتوكان.الجوعلألم

السجنقيوهوحتىقائمةظلتالعليمعلبيبناالىيوسفبنعليحاجةأنعلى

زمرابنوصفهمنومنهم،لمعالجتهمالغاصةبعضعليهيعرضالبلا!لىفكان

فأفتيته،الهلاكأسبابفيوموحصاةبه"كانتكاعلىالامير"خعليب"ب

بعديالهاأنيلبثفلم،البلساندمنمنواحددرهممنواحدثلثبشرب

(28)

(29)

الى،زمروأبوهالملكعبدمالهلترى؟نتساءل،الغامضة،اعتقالهأسبابني

فتقوضأمرمايستغحلانقبلهـ،،1،عسشةانتشارمابدأألتىاا!حد!نلكلوة

فيإلابفنكب،ض!ويبنعلىالمرابطيالسلعلانعليهمافنقم،ابدولةركان9
رفرفتأنبمد،نالالملكعبدأنذلك؟مراكمشسبنالىالابنوصاققرعلبة

حض"نالمؤ!عبدءخليفشهمعندكبرىمشلة،الاندلىس!اءفيالمرصدهمنرايات
!الخاصطبيبهفداافه

نجانهاكبرىلةلمنق،ألضا،الملعوظةالاسبابمنفان،يتعفندمذارأيي2اتد

جديىوحدهالهذافيو،4زماؤأعلباءأعض!!كانأفه،لجدي!11ا\لخليفةعخدالملكاعبد

إبدي!ةا\،ولة!اأ2زعبءطففييدينمصاوان.العاصااالخليفةطبيبيخدوبأن

الحريةفي،"الباندا"ا!عهدفي،وابوهمونكب!قكاننه1انمروابى1على

!المالوفيالشخمية

بيدارتالتيااالطاحخةالامليةالحروبأثناءفيذلك.430:،ا:لتيسير"

.مجاعاتمنرلمافقهاساو،دطينالمرالةدوبينو(ةلموحدين11)ألمهديين
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وبالشقيبهوالمختصونالممالجونذلكفاستفرب.يوم.نازيدأو،يوم

.(21)ذكر!قدفقلتذكرحيثفسألني،صاح!ب)03(

:،،النغلة،،يسمىبمرضزهربناولهاة-5

مناكأنالا.زهربنالملكعبدفيهاولدالتيالسنةتعرفلمأنهقلنا

يرىمنومنالك،السبعينبلغقد،الوفاةحضرتهيوم،كانأنهيقولمن

المرضذلك،(،النغلة"ب،أبيهمثل،وفاتهوكانت.التسعينتجاوزأنه

:فقال"التيسير"فيهف!عوعلىأتىقدكانالذيالبرءعلىالمستعصي

اليصينفيتعرض،الداخلالىغائرة،الكتفتعتتكونأورام"هىوالنغلات

تمرضاذاتكونماواكشر،أسئلمنت!رضوالصا(...)الشعالوفي

.(32)"..الهمومعليهوقتوالىالفكرةيكثروكانأنكادللانسان

زمر،ابنأيام،اشبيطيةفيكانأنهالرواياتاحدىبهتحدثناومما

آكلمنالمكثر،مروانأبايداعبأنعلىدأب!"الفار!بي!رفعلبيب

(30)

(21)

(32)

يوسف!بنعلياالابيقصد

.277ة،التيسير،ا!

براعف"هرالاءتقالمنزمرابنأسقذمااننوغاليثإلاسبانيالمستعربويىى

أبو3اتغذلفالك،ألحاععائلةوأفرادالسبنفيرفاقهي!اويكانفف،الطبية

ينداولعلبىصتصربةبص1بكونكتاببتاليفوأوص!اه،لهخاعماطبيبايوسف

.298و297:المجسىمحافرات!،"البلاطفيالملميةاالمعادثاتفي

ابي،المراإلاميرعنهدمكانتهلسابياسترداريعمبهلمزهـرابنصراحاطلاقن1ونرى

سالخه.فيالاطباء.نغيرهيشارككانوان،الغاصطبيبهيعدلمالىالتاباوهـو
طييبسفيان،ابارر،منهماتالذيللاءيرالاضرالمرضفي،أنهزمرابنيحدنخا
فأجهدشيخاوكمان،الاندلسمناليه(نفسهزهرلمابنترلحسب)لوسفبني!ع

عهدوكان،5،امعليوعرض،!ف!لربايت1فرعليهفدخلت،(...)نفسه

.399ج"التيسيرا"،!أيامثلاثةالىومات(...)قريباخذه9

..."يوسفأبي،امنبتوعميةألفكتاب،زإهرابنمعنفاتبين،يىدلمانهكأ

الدكتوركانن1،وأما.،ايوسفبنعليا،ايوسفبابيالمقصودكانانونيلك

،"اب!ينيءالملترياقلهمروانألوالفالملذي،المؤمنعب!الخليفه11يقصم!نوغاليث

ن1كل،سوسفبأبيوليس،االمؤ!نعبدمعمدأبي،،بيكخىكانا،لخليفةفان

."يوسفيعقوبأنجا"ولدهكانوفاتهبع!خلفهمن

.382و381:""لتيسير"

فيالواردةالطبيةالمعهمعللحاتجدول!،في،الفرنسيةاالىالكلمةاترجمةوردتوقد

ا.لعربىالطبىالمعطلحقكايسخيوذلك.!!ك!س!ك!د!ع!!مة!س!ن!6"الكشابا

.(أكالىأو)فنغرينىتقيح:يتالح!
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بنوا،"؟التينأكلبمداومتكصعبةنفلةلكتعرضأنلابد":بقوله،التين

شيئاتأكللموكونكحميتكلكثرة،بدولا":بمثلهاللدعابةيستجيبزهر

.(،!الشناجيصيبكأن،اكينمن

التشنج،بعلةألابالفارالمعروفيمتفلم":الروايةوتقول...

ن!وهذا!بهاوتوفيجنبهفيدبيلةزهربنمروانلأبيعرضأيضاوكذلك

.(33)!،الانذارتقدمةمنيكونماا"بلغ

خلطعن(منها)الحادثةآما!و:النغلأتفيقالقدزمرإبنوكان

عملفيهاينفعلاهذهمثل(ر...)!لهابرءلاتكونأنفيكاد،محترق

بالموضعيتعلماتأكلوهى،أمرهاتفاقم(3)غالحدبنالهاومتى،اليد

.(3،)"الكأ

مراكش-فيكانلأنه،مرضهحاضرايكنولم-بهاأبيهموتعنويقول

الموضععادثم.الشبرنحوطولاوامتد!الالسرالجانب!ا"أعمابتهأدنغ!ةأن

فيلولم.بذلكيحمسفلاالنغلةأجوافيقعلعلعلاجهالمتولىوكان،يحسلا

نحوتنفسسوءفعرضه،قلبهالىذلكمضاربالاتصالوعلحتىكذلكالأمر

.(35)"اللهرحيهو!ات،يومين

تفسها،الصلةبهذهقضىقدأبيهوكون،بالادواء-عالماطبيبا-ومعرفته

عنلمجؤهيستسلمجعلهمانلك،أيضاهوتدهمه-ذيهيما-التى

بالمرأهمنفسهمعالجة!اجهدهأستفرغأنبعدكايستعكانولقد!مداوأتها

ومو،"محمدبكرأبي"الشاعرالطبيب،ابنهالى،يعرفالتىوالادوية

هذامنردتولو،الفلافيالدواءهذاعيرتلو!أبييا!:عليهيقترح

:يقولثم،ابفالىالابيصفي..كا!وكذاكذادواءواستمملت،ال!و)ء

منأستكملأنلييقدرلافانه،البنيةهذهتفييراللهأراداذا؟بنييا،ر

.(36)،،؟وارادتهمشيئتهبهيتمماالاكلالالوية

.ح!لابابص!رجباشبيليةودفن،(م1162هـ)557سنةزهرابنوتوفي

.المغسبأهلبلغةالنغلةمي"الدبيلة!و.67:م،"الاعلباءعلبقات"(23)

.ةحا.رجلا:يعنى(34)

.382:،ا!شيسير"(25)

.67:م،"1"لاعلباءطبقات!(36)
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:رهثاآ-6

منهاوالموجود،العلبيةالكمبمنعددازمربنالملكعبدمروانأبوألف

هو:العالميةالمكفإتفي

للؤميرألفه،(،والاجسادالانفساصلاحفيالاقصمادكتاب"-ا

الوطميةالهلكتبةفيمنهمخعلوطةوثعة،تاشفينبنيوسفبنابراهيما!!اوطى

يس.ربحاب

من:كلفيمنهمخطوطةئة،،والتدبيرالمداواةفيالتيسيرستاب،،-م

البريطانىوالمتحف،اكسفوردفيالبودليةوالمكتبة،والرباع!،!بارب

.بلندن

بباريس.منهمخطوطة،،(الاغذيةكتماب"-3

عليها:العثوريتمولمالناريخيةالمصادرذكرتهاالتىالكتبن!و

.(،الزينةب،!)،-4

بكرأبيالعلبيبلولدهكتبها،،،المسهلالدواءأمرفيتذكرة،و-،

بالحفيد.بعدفيماسميالذيمحصد

."الكلىل!عفيصالة!،-6

باشبيليةالاطباءبعضالىكتبها،"والبهقالبرصعلتيقيرسالة،،-7

.(37)بكربيألولدهكتبها،،الامراضج!عفيتذكرة،،-8

زمر:بنامنيبقى،،-7

يتعديوهوزهرابنرأينا،"والتدبيرالمداواةفيالتيسيركتاب"في

بينهمافي(،التجوبة،،يحكمواأنكاغدهوفيذاكيوسهفي،"اكوفعينمغالفيه،،

:يقول...وبيخهم

متفرقة.فيهوبعوثمقالات:"،المجلسكتاب"(37)

أنه،زهـ!لابنترجمتهلدى،!علبقاته"فيذكرأصميبمةابىلاابنن9ولهلاحف!

سباعيا،واتعرهياعفلارواحتحره،السبعينيالترماق!المؤمنعبد.للخليفةألف

ءددسات!داملكتابمذايذكرلىلك1نوآيع،(66:م)!الانتلةبشرياقويعسف

التممصية؟افيهاختلفتوقدذكرالتىالكفاأح!موفهل...كشبهمن

-147-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تزييفهيتمسفمنسيرومشكلا،وأئبتههذاكتابيفيذكرتهماكل5

.(38)!4..التجربةالى-ميتاأوحياكنت-أحاكمهموأنا!بالكلام

وفاتهبعدقائمةظلت،وجددزمربنالملكعبدابتكومافي،والتجربة

.العلوممنالتجريبيقبلماكلفيالحكمفيصلستبقىكما،اللهرحمه

خطنماتب!مثلما،بهجاءالذيالصحيحصحةتؤكدأنللتجربةبدلاوكان

.عداهما

ءالاخيرةالسنةالمئةفيءالانسانيةوالمعارقالطبيةالعلومتقدموكل

ظلفيالرياحأدراجوذهبتبددتالاقدمينعندصنلمسلماتكثيرافان

.الحماةمناحىسائروقي،الملموق،ا)طبيخماالكبرىالوثبا!

ذهب؟وكم،التجريبوطأةتحت،رمربناطبمنبقيذافكم

أيامنابوازينلا،ومعايرهعصرهبموازينتقاسزهرابنعظعةأنالا

وفي،علمهفي،فذاطبيبا،واحدةبكلمةكاععرهفي،كانولقد.وممايبرما

ومغلدا)93(.مخلداكتبماولي،أيضاالطبيةأخلاقىوفي،وابتكارهتجريبه

.326:"11!تيسيرء(38)

زهر.ابنعندالعليلوأدبالطبيبأد!عندراسةالاعد؟ادفيلدينا(39)
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المتطببينونزهةالطالبينبنيةالمسصوكتابهالنفيسابن

ششنرمضانالدكتور

العاتواو؟الفنونيخ!لشارالابحاثمركز

نبولشاا-لاسلاميةا

منوخاصةالماضيةالاممعنوالعلبيميةالرساضيةالعلومالمسلمونأخذ

المدأرسالىالمنتسبينوالمسيحييناليهودمنأوالسماويةغيرالاديانأصحاب

.ةجدباشياءاليهاأضافواانهمشكولا."ثلالاواعلوم،وسصوهااليونانية

أحدثملأخرىوبعبارة.اضالهتهمررجةميالنقاشموضعالنقعلةولكن

مأ؟الحديشةاورباوفيالعديماليونانفيأحدثتكماعلميةثورةالمسلون

،بنواماعلىومذيلينلأخطائهمومصححينللفماءوثراحانقلةكانواأنهم

دواديينالنفيسابنتكرأنيجبجديدةعلميةفورةأحدثواانهمقبلناواذا

المتطببين.ونزامةالطالبينبفيةكتابهوعنعنهنتحدثالذي،الحركةهذه

(الحرم)الحزمأبيبنعلىالملاءابوالدينعلاءالمحققالشيخمو

السابعالقرنأوائلفيولد.الدمشقى(المرشي)العرشيالنفيسابن

الشرقأعلباءوطتقىالبيصارستاناتمدينةدمشقفيهـ(610سنةقبل)

الواقعةقرشم!ينةالىالىبدمشقالقرشبابالىمنسوبةاسرةمن،والضرب

فقلهاقليلةمعلوماتالاحياتهمناليناتصللمءالنهروراءمانسفبجوار

الاندلسيحيانوابيأصيبعةابنعنوالصفديوالذ+بيالممرياللهفضلابن

اسيه.يذكرلماحرمصدروعن

والفلسفة،المنعلقثموالعربيةال!ينيةالعلومد!ثمقمدارسفيأولاتملم

هـ/628سنةالمتوفيالدخوارالدينمهذبالاعلباءرئيسعنالطبأخذثم

مذامع.التاليالجيلأعلباءمنوغيرهأصيبعةأبيابنزميلهمعم1230

مخعلوعلة.أومطبوعةالانباءعيونن!مخفيترجتهنج!لا

جالينوسمؤلفاتتعجيه،والتأليفالتدريمىفيمنجباالدخواروكان

ينتسبونلمنحامياأيضاوكان،أصيبعةبي9ابنتلميذهنقلهماعلىالطبفي
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انىينظرونلاكانواوالامراءالعلماءمنكثيرالانوذلك.الاوانلعلومالى

أخذفف.الاعتقادبضحفويتهونهمالا"فصافبم!العلومهذهمختسبى

ع!لاحأعلباءرئيسمعلرانونآسردالدينموفقعنألطبعلمالدخوار

الملكآصاباءرئيسالخقاشبنأندينمهذبعنمعارأنابنوأحذ،الدين

.بغدادفيالتلميذبناوعندمشقفيأدثنانور!ل!ادل

اسشانهجممهصاكماوالخوبال!ئرقمدرسةبينالنفيسابنجمعوهكذا

مشاركتهصعالطبفيععرهامامصارحتى،البشدادفياللطيصوعب!ال!خوار

عناللهفضلابنويروي."الثانيسيناابن"ولقبالأخرىالملومفي

بأحىيخرجلاوصففاذا!بالمداواةالخبرةقليلعلمهوفرةمعالهشيوحه

أمكنههمامركباوملاغذاءيصفأنأمكنهمادواءيصفولاألعلاجمنمآلوفعن

السبكيوأما.بمصورقبلهالرازيبكرأبولعلكما،"بمفررالاسصغناء

."سيناابنمنأعظمالملاجفيكانافه":فيقول

نادرا.الاينتملولاوجربهقىأهمامحصلمنيكشبكانعشفاذاانهثم

كلامويبفضابغراطبعؤلفاتمعجباكانانهوالصفدياللهفضلابنوروى

الدينعمادوزميلهالدخوارلاستاذهخلافاوالاسهاببالعيويصفهجالينو!س

مختص!شرحينأكثرماعلىوكتبكلهاأبقراطكتب!ثرحوقد.النابلسي

يحتم!نراههذامع.مؤلفاتهعلىلهشروحخمسةفسخاليناوصلت،و!طول

تئهصريحمفمةفيصريحاذكركماالتشريحفيجالينوسمملوماتعلىكليا

ووظائفها.منافعهافيالاالقانون

واص!ابنمنهوطلبوالفلسفةبالمنعلقأيضاالنفيسادنواشتغل

م)أفهوبيناعتذرولكنه،سيماو*بنالشفاءكتابعلى!ثرحايكتبأنالحموي

ألىالمنطقفييميلوكان.فيهالشيخكلاملاغلاقالشفاءمنمواضعيفهم

كافضماءالمتأخرينطويقةويكرهسيناوابنالفارابينحركأبىنب!!تملاطريقة

كتبيكصا،أيضاو!ثرحفيهوصنف،الابحهويالدينوافيرالخونجيالدين
ثيكانوتبحرهاختصاصطولكن.والبيانوالكلاموالحديتةيب!علاوالفقه

ا)يموتانمنالمتقدمينمؤلفاتمعلانعةعلىرغبشهزادتافي!خاصةالطبعلم

الدبتونصيرالبيعلاروابنالبغدادياللطيفءبدفولكماوالاعصلاميين

.عصرهفيالطوسي

اصبا!أبينودخلمصرالىعمرهمنالخصيسينبع!النفيسابنانتقل
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المنصورييالييمارستانفمالصلاحىالبيمارستانفيوخدمبيبرسالسلطان

المرفى،بعلاجهواسعةثروةواكتنقبالقاهوةم1284/ـه683سنةبصد

-جضروكان.قيصةكتبااقتنىكمابرخامهابالقاهرةاشتهوتدارابهاابتنى

مهذبالاطماءرئيسمثلالكباروالاعلباءالامراءمىجماعةدارهفيمجلسه

كما.وغيرممصغيربنالدينولهثرفالقفينالدولةوأمينخليقةبنالدين

فراغه.وقات9فياهلسروريةالمدرسةفيالشافعىالفقهفيمحاضراتألقى

وتوفيبالقاهرةوالتدريسوالتأفيفالمرضىمداواةبينأوقاتهقضىشذاوعلى

ديسمبس97هـ/آ87تالعقدةذيمنوالشرينالحاديالجمعةثوم

وكتبهدارهووقفا!لويخلففلموبالشالى،مشقوجايكنولمم1288

.المنصورىالبيمارستانافىتهوسرو

فيالقانونكتابعلىالكبيرشرحههوالتآليففيأعمالهأجودانشكلا

وجمع،جيدنعطعلىالطبيةالمعلوماتفيهصنفالذيسينالابنالطب

الصفرىالدمويةالدورةعنفيهتكلممجلدفيبالتشريحالمتعلقةالمعلومات

الطبءا!لعانللاسفنلاحع!انناغير.سيناوابنجالينو!سلاراءخلافا

بجب-كمااهتياماالاكقشافمذايعيروالمالمسلعينمنبعدهمنجاؤاالذين

المخطوطات،بباري!سالر!لنيةالمكتبةأنظر)نونللظمجهوقشارحالامه!لا

قانونجهشرحفيذكرهالذيالبغداديوالفاضل(5776رقمةالعربية

،(6294رقم،برلينمكقبةفيالعربيةالمخطوطاتفهوشفيانظو)للجفميني

امتمبينما،الاسلامىالعالمفيوقمتافتىالكثيرةالاكتشافاتفيحدثكما

.1627عاماة"1،!"6+ء37لأتلاكتشافعلريقاومهدواالاكتشافبهذاالاوربيون

*.ححلأ!ول4ق4والتنعلاويالدينمحيم!نمالباحشين!نقثيرالموضوعمذاقيكتب

نأممهموالاحدكلا"يدوقد.شحادةالكريموعبد،حما!.طرو.354،د8،و

-ح"ا"+،6ول3!ألك!ك!!هد،5!3!37+م!د3مثلآوربافيالنهضةععرعلماءمنكثيرا

ومهدواالصغرىالدمويةالدورةعنالقولفي+!37لآغسبقواقدح3ء"دءا!د

6له!ول!!آ"ء!ءأن،6ذحء4حم!وعلأءول348مالاستاذانأيدثم.لكشفهإطريقا

وظلعربيةمخطوطاتلاقتناءمرارااررثقالىسافر.م1520سنةالمتوفي
ال!ربيةمنطبيةنصوعماترجمثم.عاماثلاثين(الشامسوريا.)علىيتردد

سنةفينافي.ولمح!37ع!لو5بعدهمنوقام.وفاتهبم!كلهاعلبمتاللاتينيةالى

نفسبطرح.م1559سنةالبندقيةفي*ح!،4!ددح8)ء،!اكد1وم1553

3عكاطح4(الاستاذويقول.+537لأحاكتشافعلىأثوتالتىالنفيسابننظسية

بؤيدح8كداط*هاو5!27ع!*3والنفيسابنلنصوعىاللغويالتحليلان
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،بمادة457ة1بىوك!طننظرا.جلبيوكاتبوالسبكىوالصفي

.(،ضاح)(،،،4"!ا"*د5دةلاسلاميالطباطاتمشطو،1:428يلق

،مخطوطتانمنهشوجد:الرازيبكرلابيالكبيرالحاويمنمنتخبات-14

.(3:280سزكينانغلر)بعدتعلبعلم

د!بيطبعلم،نستمنهتوجد:الامراضوأسبابالعللتفسير-15

.(3رقمغ93:ابروكلمانأنظر)

بىوكلمانأنظر)يعديطبعولم،نسخةمنهتوجد:الاغديةمنالمختار-16

.(3ركم،ت9*أة1

لم،13رقم1:900زلهلفيبىوكلمانذكره:الطبفىكتاب-17

.!عبيعلبع

:الاخريالعلومفيمصنفاته-ب

منوهي:قل!انبنفاضلرسالةأوالنبولةالسيرةفىالكامليةالرسالة

لابنيقظانبنحىرعمالةبهاعارض،والكلامالفلسقةفيمؤلفاتهأهم

يقراآهلةغيرجزيرةفييعيشانساناوافترض،الطفيلوابنسينا

العالموخراباكبوةأنالىمنعلقياويصلألاسلاموتاريخالنبويةالسيرة

انهوالصفديالقفضلابنويذكر.وضروريحقالجسمانىوالحكلثر

وصحةقدرتهعلىبذلكودككاالاسلامأمللمذامبوانتعرفيهاأبدع

ونشرهاالرسالةهذهوصلتناوقد.العقليةالعلوممنوتمكنهذهنه

منشوراتبينيةالانكليقترجمتهامع3خ44!اءكلةو3!لألمثلأ63ا!هالاستاذان

والذمبي.اللهفضملابنذكرما).م1968سنةاوكسمقوردجامعة

معجم،المنجد،4:270الاعلام،10رقم493:ابروكلصانانعلر

.(،!ا!،،1،كاا3!ا-ال3:43،353المطبوعةالمخطوطات

فيبالوريقاتالمسعاةرسالته!ئرحوموةالمنطق!الوريقاتشرح-2

كمالارسطاطاليسالخطابةوكتاباورغانونكتابفيهالخص،المنعلق

فضهـلابنذكره)يطبعلمزالوما،الفصهفىسا!عللمنعلعيالحليلاعول

.(.!اع،)ل.لأ6*ءا.*!8.4رقم1:493بروكلمانأنظر.والذهبيالله
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والذمبياللهفضلابنذكوه)مفقود:سينالابنانحطقفيإكدايةا!ثرح-3

.(271-4:270الاعلامنظرا.والصفدي

اللهفضلابنذكره)مفقود:الفلسفةفيسينالابنالاشاراتشرح-4

.(رالصفدى

باالىالشيرازياسحاقلابيالشنبيهلهثرح-،

المسروريةالمدرسةفيالشافميالفقه

آ"5ة*لا-ا*،أفظر.والسبكيوالصفدي

منهتوجد:الفعهأصولعلمفيمختعر-6

آ،هء،-*!43ة9ركم1:493بروكلمان

!سودةكانانهيفال:بيةالمسفيكتاب-7

.(والذهبىاللهفضل

المتطببين:ونؤهةالطالبينبغيةتعليل

تدريسهأثناءسوده:السهوب

اللهفضلاينقكره)مفقور،

.(،""ء!،ع

أنظر)بع!يطبعلم،نسخة
.(ح،ل.آ)1،

ابنأفظرمفقود،مجلدينفي

والطبالنظريالطب:قسصينعلىمرتبالطبفيمحتصركتابومو

أثناءوبراجعونهألاطباءيفاولهمرجعاالحفيسابنكتبهربما.العملي

ويظهر.الا!لباءمنالاعزاءأصدقائهمنأحدرغبةعلىبناء،حرفتهماجراء

ولم.النهائىالشكلعلىوقىتيبهتبييضهيتيصرلمانهالكتابترتيبمن

ولم،الاخرىمؤلفاتهفيدأبههوكمامواضععدةفيالامصادرهفيهيذكر

فييرا!فبلاباشا)سماعيلمودكرهمنواولالقديح!ةالمصادرياذكرهيرد

وعبدالاعلامفيالزركلىالاستاذتبمهفم.ذكرناكصاالظنونكثفقيل

رأىباشااسماعيلانالمحتولومن.نفيسابنعلىدراستهفيشحادةالكريم

أفخ!يالدينولىمكتبةفي2470برقمالمسجلةللكتابالوحيدةالخسخة
-آ1الاوراقبينتقعنسخةومي.الاستانةفيالعموميةبالمكتبةالملحقة

سم(11!ك9)17ر5*12ر5وبصقياسنسخبخطمجصوعةمنآ196

أولهامنسقطتثم.الهجريالتاسعالقرنفيكتبت،سطرا18ومسطرتها

القرنأوائلفياوالمذكورالقرنأواخرفيأحدثبخطكتبتأوراقثعان

التالية:الصبارة(آ1الورقة)الكتابفلهرفيىفىو.الهجريالماشر

.(النفيسيالدينعلاءالشيختصنيفالمتطببينوقىمةالعلالبينبغيةكتاب!
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اكتشاففيأسهمالنفيسابنأنالقوليعكناذا،بينهمالعلمىالارتباط

ءمباشرةغيربصورة"*+حأل

فهو،العلوممنمتنوعةساحاتالنفيسابنبهاقامالتيالجهودقضم

فيتبحرهكانفقدمذامع.وفقيهوفلسقيوطهمبيبمحققوشارحمؤلف

أكشىالىالملومفيمزلغاتهد!عويمل.غيرهفيمشاركاكانبينمااطبا

العلب.فيأغلبهامؤلفاتنعتهصرمن

الطب:فيوئروحهمؤلفاته-آ

هب!تكيأنينويكانالطبفيمصارفدائرةوهو:العلبفيالشاملكتاب-1

الاجزاءهذهانتقلتثم.سفراثمانينمنهمابيض،سفسا3*.نحوفي

عدةمنهاوصلتوق!.الاخرى"كتبهمعالمنصوريالبيمارستانالى

اللهفضلابندكره)بع!تطبعلم،العالممكتباتفيمنتشرةمجلدات

90ء:اذيل،بىوكلمانانعلر.جلبىوكاتبىوالصفوالذهبي

الاعلام،الزركلي،6:203الموبيةالمخطوطاتمعهدمجلة،هرقم

.(آ.3ح4!حة"،،1،"!ا-ال،*3،ى،ك*آ"او،م4:70

مدحهوقد،العيونطبفيجزئينفيألقه:الكحلفيالمهذبكتاب-2

يضويلاانه4*!لأءكل(هالىاستنادافيذكر3ح4!344أما،الذمبي

حمارفةنشأتالاستاذهذامع!الميونطبفيالكثيرةوالمجرياتالافكار

الذهبيذكره)بعديعلبعولم،فيهالذمبيقوليؤيدبتحقيقهيهتمالذي

،12رقم1:900ذيل،بروكليانانظر.والصفدياللهفضلوابن

قسميالأسينالابنالقانونخلاصةومو:العلبياالقانرنموجز

وكتبتالاسلامىالطبفياشتهركتابوهو،والاقىاباذينالمشريح

طبع،الاخرىواللغاتالتركيةاللغةالىتىجصتهامعكثنةشروححبىله

:1ذيل،457:ابروكلمانانظر.جلبيوكاتبالذهبينكره)

.(061-95ص،الاسلاميالطبمخطوعلات،825

.(والذهبياللهفضلاينمافيكر)مفقود:الخبضفيمقالة

لم،الفاتيكانمكشبةفينسخةمخهتوجد:البدنعلممنالفعلنبفية

.(271-4:027لاعلاما،القركلىنظسا)يطبع
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ل،عنهاسنتحدثنسخةمنهقوجد:المتعلببينوشهةالطالبينبفية-6

،271-4:270الاعلام،1:188المكنونايضاحانظر)د!بيطبع

.(95عىكاالاسلاميالطبمخعلوعلات

ولم،المالممكتباتفيمخعلوعلاتمنهتوجد:لابقراطالفصولشرح-7

:اذيل،493:ايىوكلصانانظر.جلبيكاتبفيكره)بعديطبع

،01-9من،الاصلامىالطبمخعلوطات،3:31سقكين،090
.("،ي!،)آا،!!،كا-،عةلا56ولؤ

المالم،مكشباتفيمخطوعلاتمنهتوجد:لابقراطالمعرفةتقدمة!ثرح-8

!5رقم1:493بروكلعانانظر.جلبيكاتبفىكره)يع!يطبعولم

،هص،الاسلاميالطبمخعلوعلات،3:33سزكين،1:090قيل

.(،!اى،)ول"،*م!لا"،،3د

بمديطبعولم،مخعلوطةمنهتوجد:لابقراطابيديمياكتابتفسير-9

مخطوعلات،3:35سزكين،آ5رقم1:900ذيل،بروكلعانانظر)

،2ص،الاسلاميالعلب

ملنمرفلا،س!!ع4(الاستاذذكرهبملابقراعدالانسانطبيعةشرح-10

.(ي،!.،)).)"3!لا-ا!؟لاأماليناومل

بع!يعلبعولم،!فهنسخةاليناوصلتبملابقراع!الاجنةكتابشرح-11

علىاليخاتل!صوالتيالشروحمىتلك.(3:411سقكينانظر)
.ابقراطكتب

فينسخمنهتوجد:اسحاقبنلحنينالملبفيالمسائلكتاب-ضرح12

،367ةانييل،لجروكلمانإفظر)بعديطبعولم،العالممكتبات

.(201عى،الاصلاميالطبسخطوصلات،3:251سزكين

المواضعفيهشرحجزءأعشرينفي:سينالابنالعلبفيالقانونثرح-13

قبلهالمثراحلان،فيهيسبقولمالمنطقيةالقياساتتىتيبكلةلك!ثملا

ثرحمنأولكانففالنفيسابنوأما.فقطالكلياتبشرحاكتفوا
معجيداتصخيفاعلبيةمعلوماتمىفيهماوصنفآخرهعنالقافون

اللهفضلابنذكره)ركرماالسابقالعغرىالدمويةالدورةعنتكلعه
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التالية:بالعبارةب1الورقةفيالكتابيبدأثم

القرضمالحقأبيينعليالدينلعلاءالمتعلببينوشمةالطالبينبغية"

وبذلتبالطاعةسؤالكاللهأيدكقبلتاننياللهحصدبحد.اللهأيده(هكذا)

ومنكباالاختصارعلريقأمرتنيكمافيهمؤثراالاستعلاعةحهدالمختصرهذافي

بهيتعرفعلمالصناعةوفيالاعملاحمواللفةفيالعلب:قلت.الاكشارعن

بقدرالمققودةالصحةواخلافالانسانبدنفيالموجودةالصحةحفطكيفية

الانسانبدنبأحوالمتعلقةأراءمخهيستفادنغلريجقءانومو."الامكان

يسمىوالتدبيرا،باشرةكيفيةمنهيستفادوالآخر،البتةللتصرفمفيدةغير

.!عملياأي9عملاالاعمعللاحفي

الطبعليهابنيالتيأيقراطآراءعلىالخعلريالقسمفيالمؤلفيعتم!

ذاالموجرفيكعاوالاقراباذينالتشريحقسميالكتابفيولانرى.القديم

الامراضعنيتكلمحينمابهاالمتعلقةالمصلوماتالىالضرورةعندالمؤلفيشير

ب!دهاأما.ب8الورقةفيالكتاب!نالنظويالقسموينتهيومداواتها

الملب.منالمملىللقسممخصعىفكله

الطبيعية،الامورةأقسامأربعةعلىالخظريالقسمالمؤلفرتبثم

ودلائلها.،وأسبابها،الانسانبدنوأحوال

والارواحوالاعغاءوالأخلاطوالمزاجالاركانومي:الطبيعيةالامور

.والافعالوالقوى

الحاروالهواء،اليابىالحارالنارةالأربعالصناعرفهىالاركانأما

منهاتتكونالتيكااليابسةالباردةوالارفى،الرطبالمباردوالماء،الرطب

المادية.الاشياءكل

الدمفىالموجودةوالسوداءوالصفراءوالبلغمم!لافهيوالاخلاط
مزاجلا!تعاعلىويعينطباعهابحسبالاتيةمنتتكونومي،والبدن

يومنا.فيالهورموناتكأنها.الب!ن

الاربمةوالاخلاطالعناعرأجقاءاجتماععنقحدثكيفيةوهووالمزاج

والموادالمخاعربينالتوازنفيخللوقعواذا.بينهاوالانفصالالقولب!بب

والرطوبة،الحرارةبنقعانأوبقيادةالمرضفيشولداجالمقفيخللوقع

.والبخاراتواليبوسةوالبرودة
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معث!لاوكاللحمفهومنهانالمفرد:ومركبمقردنوعينعلىي!فوالاعضاء

وغيرما.والكبدوالمعدةكالعينفهوالمركبواما.والشعروالجلد

الحيوانيالروح:ثلاثةعلىمم!قنت،الناعلقةالنفسغيروميوالارواح

مبدؤهالنفسانيوالروح،الكب!مبدؤهالعلبيصيوالروحالقلبمبدؤه

والروح.الانسانبدنفيالموجودةالثلاثالقوىتمثلوهي.الدماغ

والماسكةالجاذبةالقويالبدنلتحريكويعينه،والبدنالقلبيحركالعيواني

انقطاعاب6الورقةآخرفينرىثم.البدنفيالموجودةوالدافعةوا)هاضعة

النفساني.الروحمنالذوقحاسةعنيتكلمحينماالمؤلفنمىمن

القلبكتجاويفتخلوأو،القدم"الآتيةبالصبارةآ7الورقةوتبدأ

نأويعلهس"..كالحدقةتتسعأنوميالمجاريوامراض..الفضبعند

وأولالارواحبحثآخرانذلكومشىالانسانيدنأحوالمنالقسممذا

أواسط!نيبدأوالموجود.النسخةمنناقصانالأنانبدنأحوالقسم

المركبةالامراضبحثيأتيثم.الانسانبدنأصوالمنالمفردةالامراض

.ب8الورقةأواسطفيالقسمهذاوينتهي

الموجبةالامورهيالاطباءعندباب"الا":ويقوكالاسبابقسميبدأثم

الى3تنفالمدرأحواللجميععامة:قسصانومماالانسانبدنلأحوال

يؤكلوما،بناالمحيطالهوى:أجناسستةوميالشخصبقاءفيضرورية

."...والاستفراغوانيقظة،والنوموالسكون،والحركة،وي!ثرب

،جدا":بمبارةآ9الورقةوتب!أ،الهواءبحثأواسطفيالقسممذاوينتهى

السكرقليلفانهالدماغقويكانمنأنواعلم...بالماءتمقحأنيجبولا

صفة...البخاراتيقبللاقوتهبحسبدماغهلارال!ثرابعلىذهنهويصفو

المتملقةبالعبارةتبدأآ9الورقةأنذلكومشى"...السكريبعلىءشراب

نأهذامنويستفاد.الممليالقسممنللبدنوالموميةالمقويةبالاحوال

أولمعالنفلريالقسممنالبدندلائلوقسمبابالاصمنالهواءبحثد!ب،!

النسخة.منناقصةالمصليالقسم

الرأسأمواضمنابتداءومداواتهابالامراضتتصلقفصولتأتىقم

أمراضئمالمفاصلأمراضثم،والرحمالتناسلأعضاءكأالبطنثمالصدرئم

المتعلقةالفصولتأتيثم.والكسوروالقروحالجراحاتثمالاورامثمالجلد

كمابالحمياتالكتابوينتهي،السامةوالادويةالحيواناتونهشبالسموم

-1،7-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


يذكرثمالمرضتعريفمرضكلفيالمؤلففيعطي.الفصولقائمةفيسيأتي

للامراضالمولدةألاسبابانيشفوهو.مداواتهثمأعراضهثمأسبابه

الرطوبةيزيدمماوالمناخالاخلاطبسببالبدنمقاجفيالواقعالخللمي

عليهاويصيف.البدنفيوالبخاراتودةالبسأوالحرارةأواليبوسةأو

فصلفيالكلبداءعنويتكلم،وغيرهاوالصدص!توالاحتراقاتالسموم

السببانويعتقد"للبدىالمفسدةالحيواناتسميفصل"سصاهمستقل

سيخا.ابنكتبفيوقعكماالكلبلعابفيالموجودالسممولهالمولد

منأبوابحصسةخصصوقد)الكتابمنالعمليالقسمفصولتفصيل

بترتبألامراضورقب.الامراضالىانتقلثمالصحةلحفظالقسممذا

:(جيد

(آ10-آ9)السكرفيفصل-ا

!آ12-آ01)الجماعفيفصل-2

(-بآ12)الرياضةفيفصل-2

(ب12)واليقظةالنومفيفصل-4

(آ14-ب12)الامزجةعلاماتفيفصل-،

(ب17-آ14)الاستفراغفيفصل-6

!(ب18-ب17)الشعرتناثرفي!فصل!-7

(آ19-ب18)السعفةفي!فصل8-9

(آ24-ب19)صالصداعفي!فصل9-!

الوجهوامراضوغيرماوالرعةوالفالجالماليخوليافيفصل-01

(ب44-ب28)

(آ61-ب44)العينعللفي!فصلل-11

(آ64-آ61)الاذنأمراضفي!فصل!-12

(ب66-آ64)الانفيالعارضةالامراضعلاجفيمفصل13-9

(ب67-ب66)والععلاسوالنزلةالزكامفي!فصل14-9

(آ72-ب67)والفم..اللسانأمراضفي!فصلأ-1،
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16

17

18

22

23

24

كا!

26

27

،آيم

29

32

(آ75-ب74)الشفتينفيالعارضةالامواضذكرفي!فصل9-

(آ78-آ75)وعلاجهاالحلقفيالعارخةالامراضذكرفي!فصل؟-

بالصدر...التنفسآلاتفيالعارضةالامراضذكرفي!دصل9-

والشوصةالجخبنياتوفيوالرئةالصدورقروحوفي...والرئة

(ب91-ب78)الخفعانوقابرساموا

(ب051-ب91)المعدةامراضذكرفي!فصل9-

(ب141-ب501)وعلاجاتهاالكبدفيالعارضةالامراضذكرفي!فصل9-

(آ116-ب114)ومداواتهاالعلحالأمراضفي!فصلا-

(ب125-آ161)الامعاءأمراضفي!فصلأ-

-ب12،)والبوأصيرالمقعدةفيالعارضةالامراضذكرقي!فصل؟-

(ب129

(ب134-ب129)الكلىفيالعارضةالامراض1يخرفيأفصلأ-

(ب138-ب134)المثانةفيالعارضةلامراضاص!ذفي!فصل9-

-ب138)التناسلآلاتفئالصارضةالأمراضذكرئ!فصل9-

(ب143

العقممنبهايتصلوماالرحمفيالعارضةالامراضذكرفي!فصل9-

(آ154-ب143)الحبلوسر

(آ5،1-آ4،1)اللبنقحب!سسالثديفيالحادثالورمفي!فصل؟-

(آ139-آا5،)الظهرووجعبهايتصلوماالمفاصلأمراضفي!فصل9-

-آ159)بالبطمالمعروفةوالبثورالمدينيقر!لاوالدواليفيمفصل9-

(آ160

(آ161-آ160)العقبوثصقاقالفيلداءفي!فمل!-

والرطباليابسابوالجسالحكةةالجل!يةالامراضفيآفصل9-

والشرىالبريوآثاروالخيلانوالبرشوالنمشوالكلفوالحصفة

والاكلة،والجصرةوالدمامملوالنارسىالصفاروالبثور.ء.والحصف

-آا61)والاسودوالبهقوالبرعىوالقمقاموالقمل..الجلداحشاق

(آ169

-59،-
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33-

34-

41-

42-

43-

44-

45-

(1701-آ169)والحصبةالبدريفيآفصل؟

(،171-آ170)الاسدداءويقالالبذامفي!فصلى9

(آ173آ171)ا!ورامفيمفصل9

(آ174-ب173)السرعلانفي!فصل9

(آ175-آ174)يىالخنازفي!فصل9

(آ176-آ175)والدبابيلوالغ!دالسلعفي!فصل؟

(ب176-ب176)والشجاجالجراحاتفيمفصل9

(آ180-ب178)القروحفي)القروحفيمفصل9

(آ181-آ180)والوثىوالوهنوالخلعالكسورفيمفصل9

-آ181)الكلبداءأيللبدنالمفسدةالحيواناتسمفيمفصل9

(آ183

والعقاربوالاتاثمنهاالذكوروالحياتالافاعىنهشفي!فصل؟

(آ184-آ183)توالزنا

-آ184)السمومأيللبدنالمفسدةالعتالةالادويةفي!فصل؟

(ب185

(1961-ب185)وأسيابهاالحعياتفيمفصلأ

***
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المصادر!!ح

.(ب-آ226قةالور1)5103ردآ،صوفياياآمكتبة،لاسلاما1يختاش،مبىلذأ-

/2797رقم،الملنالتأحمدمكاشبة،الابصارمسالككاالعمرياللهفضلابن-
.(آ309-آ307،الورتة)

-ب611لورقةا)0229/02قار،"الثالثأحمد،بالوفياتالوافي،الصفدي"ا-
.(ب163

-30،:8جلد،العلبىا"لبابيعيممىنهمثر،ا/لكمرىا"لشافميةطبقات،ا!سبكي-
306.

.298-292ص،1942صصر،الاطباءمعجم،بكعيسأحد-

دا!عب،جوادمصطفىتحقيق،الالقابمعجمفيالآداب!جمعتلخيص،الفوعليابن-

.4401رتم1جلد،1967

استانبول،الكلي!مىورفمتيالتقاياالدينشرفنشر،الظنونكشف،جلبيكاتب-
،464-1268،463-0190،2671-2401،1899عى"1931

الشافميةتا!!و،للالهسنويالشافميةعلبقاتالسابقةالمصادرنضيفن1يجب

!لأبنانهبا1وشذراتتغربىريلابنالصافياوأ؟لمنهلالألوررىابنوتاريخملقىلابن
.المصاد

"*!**

الهـاسعالمؤتصس-161-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ص!ا!لراجع!هم!

-02ءك!4طء!أ،آ6"ءا-لا!بم5.عا!!1،1و25)"229ح،ا!ك"*7ءول*ح(خ4،ةحة3لا2
(،آ!لأ*ا"*كمع!.

-*.!كاءهحطا+!مة،"ح!ع4أح4محا4ح3!3!ط%9ح4ح"ط1،ظ8ء3لا4،2ح!ل*ءة+ح!ش4ة4ة*ءو
ط!ذ*محه-!فىا739،1-،949.

-!.2*حمدمذو+ةءفىحة!ط،ح4!ك3ء6ءأعح4"حأكلأاووحم!2،،3+ل!.4ه+حآآآ،مهح-4!س"-!3آا،
.970،

-!،-+!!مس،ة7لأطماة،4-!أ"!ول3ط"دحع11!مم3ذع5املالأ**حطعا-*د"*ح4،،"4س!دفى
+!ق"أح!5!3ححة6ا!هل!2491.!!حآأ81لأ!4ةمح!،"ء3ق8لا3!لا؟+ع.

-مة*4لأ4-كمةء34الا،6ا*ا"لا9ءلأاءمحم(أاكالاهأكع5"ء4)،طآةبى،33ءل!سلا)أح3ح!لا!،؟8"3يا
!!كل،45مة3حا5!"*،د؟ء3لا3حي3،لأكلأ81.)،لهوآلها"ة)93،،.ء9ا-"

(ذع!"هـ!ح5).

-ح44ح!ةح(!،)"،ل3ء*.)"كافى)-*طة53،الأ،ءح!ال*ح!،ح4ءاء!شالاح!قهول"ال!
!!ه*.محلة!!ل،اف!شه*13،،"3،أ(اهر،33!"!صحكووهه"ء3،لأح!ولء3!،955.

.271-4:270جكا،لثانية،"لصد!ة،الاعلام،11!قركليالدينخير-

.،7:8!!ج!الاولىالعبمة1،المؤلفين*صجم،الةكحاضاقعصر-

والشقافةوا،لفنونللتاريخالابحاتمرفىمنشوراتمن،الاصلاسياالطبمخطوعلات-

.198؟!اط!-،-إؤ.!*-حال.د*ا!ت(ألمنظمةالتابعالاسلاسية

الرئوية.ادمو!ةال!!ورةالملأشفالنفيسىاس،إلكريماعب!،شحادة-

***
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،الصمرىالدمويةوالدورةالتشريحفيالنفيمسابنتصمننماذج

صوفيا،آيامكتبةفيالموجردة،القانونشرحمنالتشريحقسمنسخةمنمنقولة

المباركةالحجةذيشهرسلخالاربعاءيومكشابتهمنالفراغوافق)3643رقم

.هـ(726سنةشهور!ن

منأخلاقنافيوماألشريمةذراعالتثريحمباثرةعنصدناوقد"

منكلامعلىالباطنةالاعضاءصورفينعتم!أنرأينافلذلك.الرحمة

كتبهكانتاذ.جاليخوسالفاضلخاصةالامرلهذاالمباشرينمنتقدمنا

منكثنعلىاطلعانهمعالغنهذاففياليناوصلتالتىالكتبأجود

تمريففياعتصادناأكثوجعلنافلذلك.اهت!ماشمالىيسبقلالمضلات

منأنهافلننايسيرةأشياءفيالاقولهعلىذلكونلحقوأوضاعهاالاعضاءصور

وأما.فيهاالمشاهدةتحقيقد!بفييكنلمعنهاوأخبارهالخساخأغاليط

إبحثواالمحققالنظسيقنضيهماعلىنعتم!فافماالاعضاءمنواحدكلمنافع

قبلنبفىءأنرأيناثم.تقدمنامنرأىقلكوافقعليناولا.المستقيم

من)"الفنبهذاالعلماتقانعلىتعينمقدمةبتحسيىالتمثريحفيانكلام

.(ب1الورقة

مدمنتكونانماومماالروحتوليدأفعالهمنكانلماالقلبأناعلم"

وذلك.منهماالمختلطالجرممنالروحيجقبأنليصكنوموجدارقيق

قبولا.القلبتجويفيمنالايسرالتجويففيوموالروحتولدحيث
ليصلخالدمفيهيتلطفاخرتجويفمنرئةلهمماونحوهالانسانقلب

جملاتهامنيكنلغلعلهعكوهوبالدمخلطلوالهواءفانالهواءلمخالطة

القلب.قجويفىمنالايمنالتجويفموالتجويفوهذا.الاجزاءمت!ثابهجسم

حيثالايسرالتجويفالىنفوذهمنبفلاالتجويفهذافيالدملطفواذ

ليسمصستمناكالقلبجرمفانمنفذبينهماليسولكن.الروحتتولد

كصام!لامذانفوذيصلحفلاهرغيرمنف!ولاجعاعةفلنهكعاظامرمنفذفيه

بدفلا.غليعلىوجرمهمستحصفةهناكالقلبمسامفان،جالينوسفلنه
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فيلينبثالرئةالىالثصريانيالوريدفينفذلطفاذاالدممذايكونوأن

الوريديال!ئريانالىوينفذفيهماالطفويتعفمىالهواءويخامطجرمها

وصلحالهواءخالطوقدالقلبتجويفيمنالايسرالتجويفالىلتوصل
غذائها.فيالرئيةتستععلهلطافهأقلمنهيبقىوما،الروحمنهتتولدلأن

ينفذهماليكونطبقتينذاالاستحصافشديدالشريانيالوريدجعلولذلك

ليسهلواحدةةق!لعقاسخيفاالوريديالشريانوجعلالرقةشديدمسامهمن

منافذالمرقينهذينبينجعلولذلك.الوريدذلكمنيخرجلماقبوله

.(ب64الورقةمن)"كحسوسة

هومذاالقلبمنالرئةالىالرئةيغذيالذيالدموايصالقوله!

ال!ثريانهذأمناليهايعللاالرئةغذاءفان.باطلناعن!وهوالمشهورالرأي

فيالذيالدماذ.انقلبتجويفىسنالايسرالتجويفمناليهايرتفعلأنه

نذكرهالذيالشريانيالوربفهوالرئةمناليهيأتىانماالتجويفهذا

اللطيفالدممنالرئةالىمنهيترشحمالترشيحآطوعوالذيقوله.بعد

لقبولأطوعليكونبلكقلكليسانهوالحق،المشهورالرأيعلىأيضامذا

الورقةمن)"القلبإلىالرئةمنيوعملهالذيالهواليالدممنفيهينفذما

.(آ65

الفائدةوانماالرقةبغايةليسالرئةجوهرفانيصحلاالكلامهذاء

المظيمالعرقأنمعالقلبمناليهاياتىالرئةغذاءوانا،دكرناهمافيه

وقريباالرئةخلفيصعدبعدسننكرهكماالصلولةللاعضاءالغاللدمالحاوي

.(ب71الورقة)"أسهلمنهالضذاءأخذهافيكونجدامنها

قدالذيالدمأليهاينةلفلانالشريانيالوربالىالرئةحاجةأما"

هذافروعمسامفيالدمقلكمنيششحماليختلطالقلب!وسخنلعلف

الجملةمنفيكونبهويمتقجخللهافيالذيبالهواءالرئةخللفيالمرق

القلب.منالايصرالتجويفيالمج!وعذلكحصلأداروحايكونلأيئيصلحصا

فيوينفذالثصرياليالوريدمذأفروعداخليالدمذلكمنيبقىماوأما

مائيةوأكثرترضحالذيم!لاذلكمنأغلظيكنفانالرئةجرمالىفوماتها

الرئةالىيوصلأنهمعال!ثريانىالوريدمقافلذلك.الرئةلطذاءيصلح

جرمومنمنهيصيرلأنالصالحالرقةالشديدالدماليهايحوعملفانهغذائها

الورلدىالمثرلانالىالرئةحاجةوأما.الحيوانيةالروحلمددماالهواء
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منالايسرالتجويفالىليوع!لهالدملذلكالمخالطالهواءهذاذيهينفذفانه

التجويفهذافيفضلمافيهينفذوانروحاالمجموعذلكفيصيرالظبتجويفي

الذيالهواءمنفيهفضلوماروحتيكونلأنيصلحفلمالمجموعذلكمن

ليتسعاخراجهألىواحشيجوالقلبالروحتعديلفيفائدتهوبطلتبتن

ةالشدبالدمويةللاجزاءمخالعلاأووحدهأماالهواءمنبعدهيدخللمانالم!ط

الرئةحاجةوأما.النخسردهاعندفيخرجهالرئةالىذلك،ليوع!لهاللعلافة

جرمالىينفذمانفوذفلأجلالرئةقصبةىنألمنفسةالغضروفيةالاجزاءالى

الورقة)،الهواءذلكمنالرئةفيلهفضلمايحرجولأنالمجذوبالهواءمنالرول

.(آ93-ب92

بدلاوغذاؤهابالغذاءوقتكلالاعضاءيمدالقلبيكونأنمندصفلا!

ذلكيمكنوانما.الهوائيالجومحرجوهرهعلىدفلبهوانيايكونأن!ن

.(آ94الورقة)،(ئيمواكثيربجوهرالدمويةجدااللعليفةاءالاجقبمخالعلة

حركتهاوأما.عضلاتبأربعكلهاالمستقيهـةالمقلةحركاتتتمفلذلك!

عضلتين.باحدىيتمفلذلك.لحقطجبهتينعلىيمكنفانماا!ستدارةعلى
فلاهروهوخمسأنهاقيلوقد.ستاللمقلةالمحركاتالعضلاتكانتفانلك

.(ب38الورقة)(،الفهمهـاد

*5*
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الجراحةكتاب

الزمراويخلفالقاسمذبي

(م3101/ـه404ت)

وتعليلمرض

الطيبيتوفيقأمين.د

التاريخبقسمأستاذ

الفاتحجامعة

-ليبياطرابلس

:(التصريقكتاب)والزهراويعننبذة

عندالجراحةعلمرائدالذهراويعباسبنخلفالقاسمأبويعد

حتىأوروبافيكبيرأثرالجىاحةفيلمقالتهوكان،الوسطىالقروننم؟العرب

!،*،5!كة3وأبولكا!هم!يس5!حداكاللىكهالبوكاسيسولمل.عشرالثامننالفص

أوروبافيذيوعاالاسمع!يغأكثرهما-(القاسمأبو)كنيفمنالمحرفتين-

.الزمراويالقاسمأبىالاندلسىالعربىالجراحلاسمالوسطىالقرونفي

حقاالضريبومن.ضئيلةالقاسمأبيسيرةعنالمتوفرةالمعلوماتان

طبقات)كتابهفيجلجلبنسليصانالاندلسيالعلبيبمماعرهقكرهيففلأن

آخروأفلسى،م987/ـه377عامصدرالفهالذي(والحكصاءالاطباء

في(م1071/ـه462ت)الطليطلىأحمدبنصاعدوهوبقليله!عبعاش

منتصفحتىالاندلسلأعلباءخمصهالديالفصلفي،(3الاعلبقات)كتابه

.الميلاديعشرالحادي/الهجريالخاصلامرن

الزهراءبمدينةولدالقاسمأباأنعلى(الزهراوي)اللقبوبل

بناءهاابتدأوالتى،قىعلبةغربميأميإلبضةبصدعلىتقعالتيالملكية

أواخرهـ/325سنةاولفي(الناصر)الثالثالرحمنءبدالامويالخليفة
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رليلثمةوليس.السنةمذهبعدولدالقاسمأبافانذلكوعلى،(1)م937

الحكملانجهأو،الناعرللخليفةطبيباكانالزهراويأنمنذكرلمامعاصر

قولهيمكنماوكل،عامرأبيبنمحمدالمشصورالحاجبأو،ألمستنصرا

وأوائلالعاشرالقرنأواخرفيوالجواحةالطبمهنةزاولالزهراويأن

.بالمؤمشاموابخهالمستنعرالحكمخلافتىأيام،الميلاديينع!ثرالحادياقرنا

نآبلغني":يليماالزهراويعنالدينوليمخعلوطناسخوثقكر

نصفيخصصكانوانه،متواضحازامداطبيباكان-القرحمه-هراويق)ا

لأبنائههذاكتابهصنفوأته،الاحسانسبيلعلىمجاناا!ىضىةب)اع،نهاره

.!2)4ا!اعبعينأر!اأ!!*طباءصن9

باسمالاوروبيينلدىالمعروف-الوزانالحسنالمغربىالرحالةويذكر

قبلأى-ام130/ـه404سخةلهوفيالقمراوىالعاسمأباأن-ألأفريقىليو

تماما.قرونعثصرة

لمنالتصريفكتاب)منوالاخيرةالثلائونالمقالةمواحةالجسكتابان

كتاب)ويمتبس.بكاملهالكشابخمستشكلوهي،(التأليفعنعجق

اعتمادوكثراللاتينيةالىترجموقد،طبيةموسوعة-بعق-(التصريف

فروعه،كافةفيالطبعنشاملكتابومو.الوسعلىالعصورفيعليهالناس

مقالةثلاثينعلىالكتابو!شتول.الكتب،نغيرهالىمستعملهيحتاجلابحيث

والتشريح.المركبةوالادويةمزجةط!اوالعناصرعنمرلموماتأولاماتتضعن

علاجها.وتتناولوعلرقواعراضهاالامراضعنفصولاالثانيةالمقالةوتدضمن

و-ششعل.الاصحاءمنوكثيرللصرضىالاغذيةوالشرونالسادسةالمقالة

أسماءوتفسير،المختلفةباللخاتالادويةأسماءعلىوالشرونانتاسعةالمقالة

المباقية،والشرونالخمسالمقالاتأما.والمقاييسوالاوزانالمركبةالادوية

والدموناتوالاقراصىالادويةواستعصالواعدادا)صلبيةالموادفتتناول

.(3).الخوالضيادات

(1)

(2)

(2)

بيروت،بروفنسالليفى.اتعقيق،الاءلامأعمالضالدينلسان،الخعليبابن
.38ص،9،61

!ل6!لحورلحه8.3"3!ل3!!"4*ح!لا+3!ا!هلأمم!6حة،ح*ح،"أ/،االطلألأ،،!ى+3ةل63،ألأن3"

!"،ث!ى!ح!!ءحلأكا.ول3.5ين!لك!م4.ك!.طفىول5.حلا"!حلاس!"(لا،ذع!5"آح5،

،4ح+ة4،+ه54مريه!"ش*ح*طه!ء"،973،!.7،).

.7111صالادرالصدرمقدمة
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.والمحدثونالفماءوالجرأحةالطبميدانفيالقهراويبفضل1أ!ئمارقد

أبايطري-لسالافأهلفضائلفيرسالتهفي-القرصلبىحزملإبنفالعا)2

لمانهقلناوكن،وشامدناهأدركناهوقد..."فيقولانزهراويالقا!م

والجبر!9الطبائعفيوالصملللقولأحسنولامنهأجمعكشابالعلبفييؤلف

.(4)!نق!صنل

آخرأندلسىالقهراوييذكرام(064/ـه456!)حزمابند!بو

...!انهفيقول1090/488ت)الحصي!يهو،التواجمكشبأصحابمن

ه!قولهةالطبعلمفيهبسقالذيوعلمه،والعلموالدينالفضلأملمن

التصريفكتاب:سصاهالفضولمحذوف،الفائدة!ثير،مشهوركبيركتاب

وأثخى!حزمادبئ9أحمدبنعلىمحمدأبوه*!ذ،التآليفءنعجزلمن

.(5)"..عليه

فيقول(م1270/ـه668ت)صيبعة1أبىابنالدمثمقيالعلبيبأما

والمركبةإلمفردةبالادويةخبيرافاضلاعلبيباكان"الزهواويالقاسمأباان

كتابومو،وأشهرهاتصافيفهأكبرموالتعريفوكتابه..العلاججي!

*(6)"معناهفيتام

وتعليل:عرض:الجراحةفيالثلاثونالمقالة

الخصوعى-وجهعلى-(التصريفكنا!)مقالاتبينمناشتهرت
188مجموعهافيوتضمأبوابثلاتة!نوالمقالة.الجراحةفيالثلاثونالمظلة

حينوفى.الجراحيةللآلاتتوضيحيةعورةمائتيمنيقربوما،فصلا

عندنجدما،ممتهناشيئاالاخرىالعربيةالطبيةالكتبفيالجراحةاعتبرت

منكثنوبشيء،الممرفة!نكبيرأساسعلى!ف!متوتعالجالزمراوي

ييقولحيثالكثيربالشيءانجراحينيطالبوالزمر"وي.(1التقصيلإ

الذي!التعريفكتاب9الكتا!هذابخييالكمأكملتلما"ةالمقالةمفمه

(5)

(6)

(7)

احسانقحقيق،الثانياالجزء/ألاتلسيحزمابنرسازل:هلي،حزمابن
.18،عى،1981بيروت،مباحا

،1952القامرةا،تاويتبنصحصدتحفيئ،المقتبسجذوة:محمد،الحصيديا

.19،ص

رضا،شأرتحفيق،الاعلباء0علبفاتفيالانماءعيو!-أحمد،أصيب!ةأبيابن
.،.\ص،بيروت

!لآ،**الل،!آ3؟"ءاحس!اول4،حوللأءةىبة!6!ل"ي.لا!.اا!7،.!.44.
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رأيت،وبيانهوضوحهمنفيهالغايةوبلغت،بكمالهالطبفيالعلمجزءهو

محسنهباليدالعمللأن،بالي!العملجقءهيالتىالمقالةبهقهلكمأكمئاأن

،أثرهوينقطععلمهيدرسأنكادحتى،البتةمعدومزمانناوفيبلدؤ،في

الخطأوواقعهألايديصحفتهقدالاوائلكتبفييسيرةرسوممنهبقىو،نما

واولصأحييهأنفرأيت.فاثتهوبعدتمعاليةاسشغلقتحضى،والتشويش

حداثبصورآتيوأن،والاختصاروالبيانال!ثرحطريقعلى4االلقاهذهفيه

اليه.يحتاجماوكيدومنالبيانزيادةمنهوأذ،العملآلاتوساثرس!لا

الطبصناعةلأن،هذازمماننافيه!يبمحسىصانعيوجدلاالذيوادسبب

وصفهالقيالتمئريحعلفيذلكقجليرتاضان)صاحبهاوينبفي،4علويا

واتعانها،ومزإجاقها،وهيآتهاالاعضاءمنافععلىيقفحتى،جادطنوس

والعروقوعددماومخارجهما،والمضلاتوالاعصابالعصلاموم!رفة،لهانفصوا

قالولذلك،مخارجهاومواضع!7ح!م5؟والسواكنأ*34ح*أد9النوايض

انيدصناعةفيس!يماولأ،قليلوبالفملكتنبالاسمالاطباءانأبقر؟ط
هذامنالمدخلفيعلرفاذلكمننحنذكرناوقد،س!طا"ء،4!عمم!!علظ!4ح9

خعذفييقعأنيخلدم،التمثريحمنذكرنابماعالمايكنلممنلأنهالكتاب

علمبغيروادعاهالسلمذافيتصورممنكثيراشاهدتكما،بهألناسيقمل

.(8)1،درأيةولا

الحجامونيزاولهعملاعهدهالىكانتالتي،الجراحةفان،لذلكونتيجة

ا"ولمراويفالق.الطبعلمفي-القاسمأبيبفضل-تب!دأ،والحلاقون

بالت!ثريح،العلملهنأسا!سعلىيىتكقبذاتهقائماعلعاالجراتل-بمؤلف

.(9)وجالينوسأبقراطمرتبةالى-بالتالي-أويمرألقوارتفع

مشروحة،للموضوخمعقولةدراسةأولالجراحةفيالقهراويمقالةان

منالاولالفصللههاية!يذكرهممايتضحكماالاوائليجلومو.بالصور

العضوكصرمنالمجبرينمنالجهاك"تصن!هعماحديثهعف،اسثالثالبأب

منخطأفهو،عوجعنوانجبر،لهنبغيماعلىأولالهنجبرلمإنآ!حرىمرة

به،وعملتكتبهمفيالاوائللذكرتهباعوا2كانولو،عظيموغررفعلهم

.(10)"بهيعمللاأنوالصواب،البتةأثراذلكفيمنهملأحدصأيتوما

(8)

(!.أ
الاندلسي،الفكرتاريخ:جنثالثآنخل،بالنثيا

.466ص،19،5القامرة،مؤنس
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وبخاصة-منهاواقتبسالاوائلكتب!نأفادالقمراوىأنرمع

الا!!3ء4*-عع!(الميلاريالسابعالقرن)الايجينيلبولإلسادسالكتاب

المقالةوزودوخبرتهالعمليةتجاربهمنالكثير-وعدل-اليهاأضافأنهالأ

أحديسبقهلممصا،صورةمافتينحوتبلغ،الحراحيةللؤلاتفرسدةبصور

ومن،القهراوييصفهاالتيالمرضيةالحالاتمنويتبين.ايرأدهافي

مقاولا!طبيباكان4أذ،المقالةتتخللالتىوالنوادرالشخصيةالملاصطات

العمليات!نالكثيروصلتناالتيألاوافلكتبفيتظهرولا.عمنياوجرإحا

استنباطهمناعتبارهالذلكيمكنوالتى،الزهراوييصعهاألتيوالآلات

فيالجراحيةالآلاتلصوروكان.بر!لاالاطجاءيزاولهكاتمماأنهاأو

ساعدتكما،العربالمؤلفينمىبعدهجاءمنعلىكبيرتأدسالزهراويمعاوة

كتبهماان.اوروبايالجراحةعلمأس!وضعفي-الحصوصوجهعلى-

مذافيبارزةعربيةمساهعةيمدالجراحيةوالآلاتالجراحةعنالزهراوي

.(11)الطبمنالجانب

مما-التاليةألامثلة3ه!*طسبينك.س.مالاخصائىالمالجيبويورد

:(12)أكأهراوىاثهاسمح!أوابتكرهمصا-بالهمنويهجديرو!م

بشقالخاعىالمخدع،(303ص)استعمالهوطريقةاللوزتينمقصرر

.(283ص)ل3ء!كألالبنلعلاجالشوكيالمبضع،(357ص)الاورام

،(401عى)الختانخمىكرات-معاصريهأو-القاسمأباولعل

،(413عى)الحصاةلاخراجأننشلوالمبضع،(407ص)5أل!ع!حوالزراقة

باخراجالخاصالفصلان0(48،ص)الرحمبلولبالخاصوالتصميم

بملقطالممروف،هاك!حم!4الولادةملقطسبقالزهراوىبآنيوحيالجظن

اويالزمريذكرهماالجديدبينومن.(م1728ت)3ءلأ+!+"حالينتشامبس

ووصفه،(551ص)الجراحيةالخياعةفيالحيوانمصراناستعصال!ء

(607ص)اخرالىعدومنلنمعلالذىبالنافرلسالاتفىالمسمىللصض

خرزفكلعلاج،واللولبللدكانبالصورالموضحوعفهكذلكدالج!ومن

!،،لاحكةذدءع.أمم!.(11)
ه!،5،آ!ل!ة(3+ة(!ه"،زى*)!*ء3484!ل.!.34،.ء.33،.هـ""،،".8ا0،

محط"ط"!ص!(آ!ل،!ة!أ!حلو!ء*!ل*!08!ع،54!!7!!طول!،979ح38

فىءحل!،ل!3.ح.،!ح.

.9721عامالصادرةةةكةحدهكاا!كتابصلندنلعلبمةمىاليهااالمشارلصفحاتوا(21)
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ش!بكأليةفيهاتسشعملالضماداتمنجديدلنوعووصفه،(817عى)الظهر

.(807ص)البقرخنثىو1

الاسلامي،والعالمأوروبافيبسرعةالجراحةكتابشهرةذاعتلقد

النصفففي.والعبريةوالبروفنساليةاللاتيخيةالىم!نجكروقتفيوترجم

طليعللة4مدفيفياللاتينيةالىالكشابشربم،ع!ثرالثانيالقرن*نالثانى

ا)جراحينعلىكبيراالائرعلىتآثيرهوكان،(م1187ت)الكريمونىجيرارى

عنكالمرجعلقسونبهاللائقةالمكانةالكتابواحتل.وا)ضرنسيينالايعلاليين

أوروبا.فيالاولىالطبمدارسمنوغيرمما،زمونبيلييهسالرنةفيالجراحة

م1363عاميف+!أل4ححط!3،أ3حشارلياكديجايالفرنسيالجراحوقام

مؤلفاتهلأحدملحقماالجراحةفيالزمراويلمعالةاللالينيةا)طرجهةبجعل

عشر-الرابعالقرنجراحيأشهر-شارلياكوضعوقد،+3*ء!*"!!!

ترجمةعلبعتوت.وجالينوسأبقراطمرتتفيالزهراويالقاسعمأبا

تلتها-م1497عاممرةلأولالبندقيةفيالؤمراويلكتابالكريمونيجيرارد

.م1،41عامبحسويسرابازلوفي-1500و1499عامفيطب!تان

ياللغةترجمةالجراحةفيالزهراويلمقالةظهرتعشرالخامسالقرنوي

.(13)(الفاتح)الثانىمحمدللسلعلانأهديتالتركية

فيعلهر-لهلاتينيةترجمةصع-الجراحةلكتابحديثتحقيقأولان

آءا6"+،ءلوذ*!تشاننججونيدءلى،م1778سنةبانجلتساأكسفورد

اعتعدأنهكها،طبيبايكنلمتشاننجأناق،دقيقةتكنلمالترج!ةأنالا

.(14)اهنمأوحلبمينة!اللكتابواحدمخطوطعلىالتحقيقفي

الفرنسيةالىبهاقامفقد،حديفةلفةالىالجراحةنكتابقىجمةأولأما

بعنوانم1861عامباريسفيتر!صو،ط*5آ.ع"!3!اححطليكليركلوسيين

.(1،)!*لحة3!ء4،!اكالاح!كذ3

(13)

(14)

(،1)

!لط!ل!س!ك!،ع.*.

لاى!ع!.ح.45.

ال!ال8،،+ه!،!.33،.

+!"أ،!..مم!+ةك28"ألآهء"ل!!"،*طء1"4*ه1943،!.577.

!ل"!لص!ألنمك،!!..ممر.آ*

+.،ة،آ.ع.آ*
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لمقالةالنهائيةالملبعة(1973)لندنفيالاخيرةالآونةفيوصدرت

..ك!كةحله!،ا!*!*ع؟آد!3!4)"5آ2اد*!"43:بعنوانلجراحةافيويهرالزا

معايلهوفيالعربىالنص-الطبلتاريغويلكوممعه!نثهصرهاتولى

يموالتفعليهاقيل!تلاووترجمتهااخرأجهافيوشعاون-يةالانجليقا)شرجمة

مواخصائىوصب+.3.طح"،3لويس..سجالدكتورهومستشرقلها

لمقالةمخعلوعلاتسبععلىفيهاواعتمدا،7.3.3،":الحسبينك.سمالدكدور

بجامحةبودليانمكتبةمنواثنتين،تركيامنأربع:الجراحةفيالزهراوي

بالهف.بتنامنوواحدة،اكسفورر

ومو،فيهتعقيدلاسلسأسلوبداتالجراحةفيالزمراويسقالةان

عنحديثهعندالتاليةالفقرةفيكما،والتمبيرالوصففيامالعادقةأيلتز

أقكرهلاأنلىببغيكانولهذا،محرميصتناشرفيالاخصاءان!برالاخصاء

اذاالطبيبعلمفيذلكلمكونأحدهمابملوجهينذكرتهوان!ا،مذاكتابىفي

الىنحتاجماكثيراأناالآخروالوجه،اعتساهمنعلاجمل!ج)5،عهشل

منذلكونحو،والقعلطوالتيوسكالحيلار،لمنافمناالحيوانبعصرراص!ساء

بالشقوامابالرضاما:ضربينعلىيكونالاخماءانذ(قول.الحيوأن

.(16)(،000عصلهفطريقبالرضيكونفالذكيى،والقطع

ركزنا،وفصولهاالجراحةفيالزهراويمقالةلأبوابالتاليالعرضوفي

دون،القهراويأوردهمافيالمستحدث!يوالبالاصيلعلىأخعليقأفي

الملاحظاتعلى-كثيراوأفدنا-ذلكفيواعتمدنا،الاوانلعنافبسهمهما

طبعةهوام!شفيسبينك"س.مصائيالاصالطبيبذكرهاالتيالقيمةالطبية

.1973عاملندن!صدرتالتى،او*خيرةالكتاب

ثلاثةعلىالمقالةهذهقسمتوقد":المقألةمستهلياا)نرهراوييقول

*هققمح!!حلأطح3!ل3،ة!قلحارابالدواءلكىوا،يالنارالكيفيلاولاالباب،أبواب

الكيوحدائدالآلاتوصور،القدمالى!الرأسىأي؟القرنمنمرتبجوب

!هن!هزح"ةالشقفينىالثاوالباب.ههء3!ا!"!باليدالعملفياليهثكأ،جماوكل

حاتالجراو،حاد*9*!مةلحجااو،اص4،!ع4!"وللفصداو!ء+53ءآ،!لبطاو

(16)
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الثالثوالباب.الآلاتوصورمرتبهـبحوبكله،قلكونحوا)سهامواخراج

نحوو،3!5*!عمالوثيوعلاج5*هقفىءممكأ،4والخلع،3!*م،حآءك!ص،الجبرفي

.(17)الآلاتوصور،القدمالىألقرنمنمرتبمبوب،ذلك

:فصلا(56)الكيفيالاولالباب

ويبدي،ومضارهالكىمنافععن)لبابمذابدايةفيالزهراوييتحدث

الكىمنأفضلبالذهبالكيأن!ذكرواالذينالاوائلفيهيخالفرألا

اذاأنكالا،وتملواكماالحديدمنوأفضلأحسنبوالكي..بالحديد

الذيالقدرعلىتحمىمتىلكيشبينلم،الذهبمنالنارفيالمكواةأحميت

قا!العمىفيعليهزدتوان،البرتاليهيسرعولأنه،الذهب)حهرةنريد

بالحديدالكيصارفلذلك.ضنلفيذلكمنالصانعفيقع،واؤحبكالنارفي

الزهراويمخالفةان0(18)"...لم!للالصوابمنوأقربأسرع،!دت

خبسةمنا"كشسبهوما،الممليةمذهلمصزستهاستناداجاءتالرأيإلاوائل

ألمصارسة.هذهمن

أبويستقل،عثرالثامنالفصلفيالشفةشقاقكىعنا)حدهوفي

.(19)الشفةشقاقلعلاجبالكييوصىانيتلالاواعنالقاسم

الزهراوييصف،بالكيالكبدورمبطفيوالعشرينالثامنالفصلوفي

وجدير.أح!اليهيسبقهولم،بذكرهيخفردوهو،ا)كب!فيحقيق!،ورما

فانه،لذلكمدهشةآلةويرسم4كداالمدةاخراجيقترححينفيأنهبالملاحظة

ذريفطالتسنالايستعملهأنينبفىلاالكيهـنالخوعهذاءبأنقراءهينصح
فعينئذ،مرارابالتجربةالامراضهذهيديهعلىوجرت!الطبصناعةفي

.(20)أفضلعنديولهركه.العولمذامثلعكيقدم

الطب،فيصنفمنكافةووصفهعرفهألن!اكذ5اس!،ء*الوركتخلعأن

اقترحمنأولهوالزهراويآنالا،(..مق377ت)أبقراطمنابةراء

.(21)لذلككعلاجالكىالىاللجوء

آ"ذ4.!.7.(17)

آ!*،!."5.(18)
*4"كاآ!!.60"6،.(19)
.88،89عىالسابقالمص!ر(20)

.112صالمصدرس!فن(21)
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،السرطانكيعن،البابهذامنالخصسينالفصلفيالقاسمابويتحدث

الدائرةفاكوهـبمكواة،لولهمفهوأرد!مبمدئاالسرعلانكاناذا":فيعول

،"وسطهفيبليغةكيةيكوىأنالحكعاءبمضذكروف.تدوركصاحواليه

أرىولست"فيقوليمضىاذ،يخالفهم-الملميةخمرتهعلىبناء-انهالا

.مراتقلك!ئماهدتوقد،!السرعلان9يتقرحأنأتوقعلاني،ذلكأنا

.(2)م،(كثيرةبكمياتأوقلناكمائرةبداحواليهسكوىأنفالصواب

عنالممارسحديثالزهراوييتحدث،والخصسينالسادسالفملفي

ويحذر6لحةلأكاحالشريانقطععندالحادثا!!!+هع+.ط"!ألحفالنقلوقفالكي

ثريانمنالدمنزفيحدثماكتيراء.الكيصراحلأثخاءعصباصابةمن

وضع،الشريانفمالىك!يبفأسرع،نيلكلاحدحدثفاذا...انقطعقد
يخرجولاكااصبحكتحتالدميحعرحتىنصماوشدهالسبابةاصمبصكعليه

عليهاوتنفخ،عدةوكباراصغارازيتونيةمكاويالنارفيتضعثم،شىءمنه

حسبعلىكبيرةواماعمغيرةاماواحدةمنهاتاخذفم،جداحاميةتصيرحتى

الحرقنفسعلىالمكواةوتنقل،الثريانفيهانفتقالذيوالموضعالجرح

اتدفعفان.الدمينقطعحمىالمكواةوشمسك،بالعجلةاعمبعكتتنعأنبعد

منبالعجلةأخرىمكواةفخذ،المكواةو!لفأالشريانفممنالاصبعرفمكعند

حخىأخرىبعدبحواحدةفيلكتفعلتزالولا،إلمعدةالنارفيالتىالمكاوى

بلإ4العليلعلىفتحدث،هناكيكونعصباتحرقلاوتحفط.الدمينقطع

.(23)"..أخرى

:(فصلا97)ونعوهاوالجراحاتوالفصدوالبطالشقفيالثانيالباب

للطبيبوالتحذيراتالتوص!ياتمنبعددالبا!لهذاالقاسمأبويقدم

فيهالبابهذاأنبنيياتعلصواأنفينبغي...":فيقولللجراحةالمزاول

يكونأنينبخي،ذلكأجلوصن،الكيفيالاولالبابفيمافوقالفررمن

منالاستفراغفيهيقعماكثيراالبابهذافيالصوللان،أثدفيهالتحذير

وأخراجبطأوورمعلىشقأوعرقفتحعندالحياةتقومبهالذيالدم

كلهايصحبمعاذلكونحو،حصاةعلىشقأوسهماخراجأوجراخةعلاج

فيهفيماالوقوععنأوصيكموأنا.الموتأكثرهافيويقع،والخوفالغرر

بضروبالناسمنع!نوفالصناعةمذهفياليكميقعقدفانه،عليكمالشبهة

منيجدمالشدةالموتعليهوهانبمرضهضجرقدمنفمنهم،الاسقاممن

يبذلمنومنهم،الموتعلىل!يماالتقررمنوبالمرضبليتهوعلولسقهه

.150،151عىالمعدرانفس(22)

.163صالمصدرنفمى(23)
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تشساعدواأنينبغيفلا.قشالومرضه،الصحةرجاءبهويفنيكممالهلكم

وحرعكم،رغبتكممنأشدح!ركموليكن،البتةصفتههذهممنأتاكممن
اليهيصيربعاعندكميصحيقينعلمبمدالاذلكمنشيءعلىتقدمواولا

والائذارالممرفةلعدمةمرفاكمعلاججهيعفماواستععلوا،المحمودةالعالهبة

والمجدالثناءاكتسابعلىعوناذلكفيلكمفان،السلامةاليهتؤولبما

.(24)"..والحمدوالذكر

!*،6احداءحه3اع،!3!ح،لعينافيالنازللماءاقدحفيينلعشرواالثالثلفصلاوفي

(!دح)باصمالاولىتعرف،الاهميةبالغةآلاتثلاثالقاسمأبويذكر

المربأن-سبينكالاخصانيالطبيبيقولكما-ويبدو.!6دزطحيا!ضا*ح!،حأل

ةالزمراوييقول.العينفيالنازلالماء!*لاعداهحلفحالابرمننوعاطوروا

تكونمنالناسمنلان-لصلابتهاالعينيماللدخولالمقدحيجيكلمفان!

9،ح!ا!لأمالبريديسمىالذيالمبضعتأخذأنفينبغي-ا!جصلبةعينه

طريقةءنذلكبعدالقاسمأيوويتحدث.(2،5عى)"صورتههذاالذي

يصنعانهذكرأنهالعراقيينبعضعنبلغنىوت!:فيقولالعراقفيتمارس

ان!ليفيأحداأرولم،الماءبهيمتعى!أجوفا9ممفوذا!ندحابالعراق

نايمكنوقد،الاوائلكتبمنكتابفيقرأتهولا،قلكعشع!الاندلس9

.(25)ا"ثامح!ذلكيكون

8ءللح!كط"5ءلأاأالانففيالنابتاللحمعلاجفيوالشرينالرابعالفصلان

مقط!ايذكرومو.الاوائلكتبعنناقلمجرديكنلمالقمراويأنعلىدليل

تقطوب،ء*س!3ومسصطا(لهصورةيرسعأندون)واحدةشفرةذاحادا
أبولهأوردوقد،أصيلابتكارالمسعطان.الانففيوالادويةالادمان

.(26)(261ص)مهمتينصورتينالقاسم

الفصولالجراحةفيالزهراويس!الةمنالثانىالبابفصولأطرفمن

،الافراسأعولوقلع،اه!لقوالاسنانجردعنفيهايتحدثالتيالخمسة

تشبيكياوالثلاثينالثالثالفصلوبخاصة،غيرهاعلىالنابتةألاضراسونشر
صورعدةيرسموهو.الذهببخيوطأوالفضةبخيوطالمتحركةالاضراس

فيتررلم53!!3بالمجردالاسنانجررعمليةان0(275ص)للمجارد

.(27)للؤهراويأصيلعولنهافاولذلك،ئلالاواكتابات

.169-167عىالمصدرنفس(24)

.258،م254،57-252عىالمصدرنفس(25)

.258عىالمصدرنفس(26)

.272عىالمصدرنفس(27)
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عر!خاامنويحذرالاسنانقلعالثلاثينالغصلفيالقاسمأبويتناول

الضرستمالجأنهـينبغى:فيقولالحجافياصطاءفيالوقوعضشيةذلكفي
جومرلأنه،قلعاذاخلفصخهفليس،قلعهعنوتتوانى،حيلةبكلوجعهمن

نأقلعهعلىالمليلعزماذافينبغي،قلصهمنبديكنلماذاحتى،شريف

ولظىالوجعالعليلع!خيمانكثيرا،الوجعضرس91عندكيصححتىتتثبت
المريض.الضرسيقلعحتىالوجعيذمبلاثم،فيقلعهالصحيحالضرسفيأنه

جهالتصنعماتصنعأنواياك...مراراالحجابفملصنذلكرأينافقد

فكثيرا،وصفنامايستعلواأنغيرمنه!لقعلىامهمواتجسرهمفيالحجامين

وتبقىالغرسيشكسرأنأيسرماعظيمةبلاياالناسعلىيحدثونما
.(28)".*.أصوله

-عادةالزمراويعنهيقتبسالذيالاغريقىالمصدر-الايجينيبولان

والصلاثينالحاديالفصلمعظمأنويبدو،الافراسأصولقلعالىيشيرلا

آلةومي،"ءح"؟الجفتفثصة.للنمراويأصيلالاضرا!ىأصولقلعفي

للوصولاللثةفيل!حفر،لرأسدقيقة(281ص)"الطاشمنقارأعلرافهاتشبه

.(29)الضرسأعملالى

الفضةبخيوعا.المتحركةألاضراستشبيكفيوالثلافيالثالثالفصلان

الكيغيةبوضوحوقبينجسيلةأ،ىفقةو!لصور،صمتحفصلالذمببخيوطأو

القاسمآبويشير،الفصلمقاتهايةوى،الاسنانثبيكبهايتمكانالتي

!أو)والاوائليذكرهلمماومو،البقرعظاممنالاع!طشاعيةالاسنانالى

الاسنانالىعابرةاشارةأثمار(الميلاديالاولالغرن)ا!د!نم!ولمارشال

القدأميةللاضراسعرضاذا":القاسمأبويقول.(30)الاعمطناعية

يؤكلثيءعلىالعمىالعليليستعليعولاسقعلةأوضربةعنوتحركتزعزع

ف!هالنجعفلمح!،"لأ،ك!آ+ح3حكلخذ3!العابضةبالارولةوعالج!ها،لهسعطلئلا

لاناقضلوالذمب.فصةأوذمببخيطتشدأنفيهافالحيلة،الملاج

لاأبداحالهعلىباقوالشهب،آيامبمدوتعةنمء*:ق2!5؟نجرتتقالفضة

لهفلت.لنلاالاضراسأعمولعندالخيطشدكولكون.ذلكلهسمرض

متحركينوضرسينصحيحينصرسينفيالتشبيكومبئةالاضراسصورةومذه

فيسقوعلهعابم!الاثنينأوالواحدالضرستردوقد...(295ص)

رفيق.رربعانعذلكيفعلوانما.وتبقىوع!فناكماوتشبكموضعهما

الموضعفيويجعل،الضرسكهيئةمنهفيصنع،البقرعظاممنعظمينحتوقد

.(31)"لكفيويستيتعقلناكمايشدوالضرسمنهذمبالذي

.277صالمسرنفمس(28)

.م280،81عىالمسرنفس(29)

.292صالمص!رنفس(30)

.29،،293عىالمصدرنفس(31)
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المقصتشبهآلةعنوالثلاثينالسادسالفصلفيالقاسمأبوويتحدث

سائرمنالحلقىينبتوما،اللوزتينورمعلاجفي5!ه+صا-!"،1،هط*ح

إلحديد!تتصنع!!المقصتشبهبآلةتقطعثمبصنارةال!وزةتجذب.الاورام

"ويالزهرآنويبدو.لهااسمايذكرأندون،،االدمشقيالفولاذأوالهندي

.(32)بحالتنويهجدلرةفهيولذلك،بذكرمانفردا

الناشبالعلقاخراجعنوالشلاثينالتاسعالفصلفيالقمراوكطيتحدث

التبخيرعنالمفصلةالقاسمأبىروايةان.الاوائليدكرهلمماومو،الحلقفي

!(33)(131عى)بصورةيوضحهاالحلقفيالناشبالعلقلازالةدا(3،،ءق!!ذ

لإنحا5،5السلعأنواععلىالشقعنوالثلاثينالتاسعالفصلفيالحديثوفي

آلةمعأصيلةملاحظةيوردانهالا،الاوائلنهجاجمالاالقاسمأبوينتهج

علاجالىعرتاذاقينبغى":ولهمول،ح*!)8*!!"ح!اكاحالم!سمىمناسبة

هذهتأحذ...المدستسمىالتيبالآلةأولاوتفتشهاتسبرماانالسلعة

ماالىوانعلرالمدسأخرجثم.الورمفيه!جتمكانأرطبفيوتسهاالآلة

.(34)،000اثىهفييخرج

تتصرفالتيالآلاتلذكروالاربمينالسادسالفصلانقاسمأبوويخصمى

ان!سبينكالاخصائىالطبيبيقول.صورهاورسم،والبطالشقفي
العرببيالاصشمالالشائعةللآلاتالصورمنكبيراعدداالمهمالفصلهذا

شيوعا.أكثرهاوالصناراتوالسكاكين"*!،ان5المسابروكاؤت.آنذاك
صورهاي)مردود،مسبار،يدبى،مدسةأسماءبأربعةالمسابروتوصف

.(35)(347،349،1،3،353الصفحات

أسماءبثلاثةالجراحيةالسكاكينالىوالاربعونالسادسالفصليشيركما

أكثرماوالمبضع.مبضعكامخدع،مشرط-ورورماترتيبحسب-هي
،355،357الصغحاتفيصورها)جراحيسكينعلىللدلالةاستعصالا

359)(36).

أبوفيهيوجزممتعفصلالسرطانعلاجفيوالخصسينالمالثالفصلات

مجرديكئلم-س!بينكالركتوريقولكعا-أنهالا،الاوائلآراءالقاسم

.303-300صالمص!رنفس(32)

.316صالمصدرنفس(33)

.342،343عىالمعدرنفس(34)

.348،350صالمصدرنفس(35)

.354صالمصدرنفصى(36)
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واحدةتشكلللسرعلانعمليات)جراءفىالشخصيةتجاربهان.لآراثهمناقل

علىوتل،كتابهصفحاتفيالحياةتبعثالتيالكثنةالصغيرةاللمساتمن

.(37)أكاديمىعملمجردتكونأنمنالجراحةأنقذبالفعلانه

التطهير.عملياتيصفوالمأنهمالا،الاختتانذكرواالاوائلانمع

الموسومنها،أيامهفيالحجامونيستعملهاالتيالآلاتبذكرالقاسمأبويبدأ

يحبفهالذيللنوعجيدةصورةويرسم،المقعىيفضلانهيذكرثم،والفلكة

شىءفيالاختتانتذكرلمالاوائلان":القاسمأبويقول.(396ص)
بحالتجربه،اكتسبناهمامووانما،شرائعهمفييستعمليكنلملانه،كتبهاش

بالموس!التعلهيريستمملونوالحجامينالصناعمنالجههوروجدتأنىوذلك

جربتوت.بالظفروالقطعبالخيطوالرباطالفلكةويستعلون،وبالمقعى

والرباط،بالمقعىالتطهيرمنأفضلأجدفل،الوجوهمذهجصيع
.(38)"بالخيط

ح"!فىلأ3بالزراقةالمثانةحقنكيفيةعنوالخمسينالتاسعالفصلوفي

قرحةالمثاقةفيعرضاذا"ةالزمراوييقول،لذلكالصالحةالآلاتوصور

95"ها،ءاأالمياهفيهاتقطرانوردتقيحفيهااحتقنأودمفيهاجمدأو

.(39)1(مل407)ص"تهاص!ورهذهو.أنرراقةاشسمىبآلةذلكفيكون،يةوالادو

كيفيةعنالفعلمذاانبقولهسبينكالاخصائىالطبيبفيلكعلىيعلق

فيوهو،الاوائلعنوصلناوصفأيمنشمولاأكثربالزراقةالمثانةحقن

يخصصوالمالاوائلأننجدحينذفى.بالغةأص!يلةقيمةذوذاتهالوقت

فصلايكرسالقاسمأبافان،سطوربضمةأوفقرةسوىالزراقاتلموضوع

وترد.الح!نآلاتصنوغيرهاالقراقاتلموضوع-رالهصةصورمع-كاملا

914صصورة)ومحقن(704صصورة)زراقة:نيلكعلىللدلالةكلمتان

.(40)(493و

الذينالاوائللدىكبيرةأمميةذاتكانتالحصاةاخراجعلريتةان

الجراحةفيالقمراويمقالةمنالثاتىالبابفيالستونوالفصل.زاولوما

علىيدلأنهكعا،العرباحين2الجرلدىمهمةمكانةتحتلكانتأفهاعلىدليل

العمليةالفبرةطريقعن،الموضوععنالزهراوياكتسبهاالتيالمعلومات

.(41)المباشرة

.380عىالمعهدرانفس(37)

.396،397عىايلص!رنفس(38)

.407صاملصدرنفس(39)

.406صالمعسنفمى(40)

.410عىالمصدرنفس(41)
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فيا)يهاج،تالتيالآلاتصررعلىوالسبعونالسابعالفصلويشتمل

آطصاخرىصورة،(48،ص)الرحمفمبهيفتحلولب:الجشيناخراج

الذيالصرفعصورة،(489ص)آخرلولبصورة،4871عى)وأخ!
الجنسلقص!!عريض!تجضعينصورة،(491،493ص)الجنينبهيدلهع

"(495عى)

مداأنوبدو.الجراحاتعلاجوالثانونالرابعالفصملويتناول

الاصابة،منالنوعمذاالىاشارةأقدم-العنقلجروحبالنسبة-الفصل

سا)يكيتوولياممنهاستمدالذيالمص!ر-سيخكالدكتوريقولكما-ولعد

.الموضوعمذاحولفصله(م1276ت)\1،،7،،!6*3ء)ة!حم!5

داولحشأ3شطسوسالىأيقراطمنئلالاواتناولهافف،الصدرجراحأما

يتناولهالم-قرونعشرةمدىوعلى-فيلكوبعد،(الميلاديالاولالقرن)

تجاربهثمرةجاءتارشاداتهأنويبدو.الزمراويعنهاتحدث)نالىأحد

.(42)ئلالاواالكتابأقوالفيهايشبعولم،الشخصية

وخياعلتها،ء،!ملاوخروجالبطنجراحعن،والثهانينالخامسالفصلوفي

،المربالجراحوناستعصلهاالتيالخياعلةمواردمناثنتسالقاسمأبويذكر

بالمصران،والخياعلة،الاوائلي!رفهالمعلريقةومي،بالنملالخياعلة:ومما

ال!ربية.الجراحةفترةقبلالجراحيةالاغراضفيلاستععالهاذكريردولم

(43)اليرمشائمةأصبحت،التىبالمعرانالخياطةمادةالىاشارةأقدمهذهولمل
:الصددمذافيالقاسمأبويقول

،ع!فيراوكانجرحالمعاءفيعرضشأنهالتجربةأملبعضذكروقد"

ثم،الرؤوسالكبارالنملشخذأنومو،الصفةهذهعلىيخاطأنفينبغي

،الجرحى!مثعلىالفممفشوحةوميمخهانعلةتوضعثمكاالجرحشفتاتجمع

توضعثم،ينحلولايلصقفانه6راسهاقطعفمهات!شوعليهقبضتفانا
،الجرحقدرعلىنملبعدةقلكتفولتقالولا،الاولىبقربأخرىنصلة

لتخرىحتىالمماءفيلاصقةتبقىالرؤوستلكفان،الجرحوتخيط،تىدهثم

المعاءيخاطأنيمكنوت...البتةافةبالعليلتحدثولا،ويبرأالمعاء

رأبحدبهاللاصقالحيوان!رانمنيسلالذي،الرقيقبالخيطأمض!ا

نعمافيسلت،المصرانمنالخيطهذاطرفيؤخذأنومو.ابىةفيبخل

الابرةفيالخيطذلكيدخلثم،مفتولرقيقكتانخيطعلرفهفييىبطنم

منالضربوهذا.الجوفالىيردثمالمعاءبهفيخاط،المصرانخيطوفيه

.526ص!رالمصنفس(42)

.538عىالمصدرنفس(43)
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كانانفأما.والرجاءالطمععلريقعلىموافصاوالمصرانيالخعلالخياعلة

فيهفلشى،الرقاقالامماءأحدفيكانأنسيصاولا،واسماكبيراالخرق

.(44)"البتةبرءمنهولاحيلة

ألنديالمرضعلىالشقالزمراوييذكر،والتس!ينالثالثالفعلوفي

الاوائل.كتبفيكرمانييردلمعلةوهو،النافرياسملسالاتفييعرت

هوالنافر!الالهدلس9بلدنافييسمىالذيالمرضهذا"ةالقاسمأبويقول

علىرأيتهوقد.عضوالىعضومنلهختغلثم،الاعضاءبعضفييعرضوجع
ذراعها،عنفكشفت،البواريبعضفيعليلةامرأةالىدعيت.لكأصفهما

النفخذلكرأيتساعةبقيتفلعا.الذراعحبلعرقفييسيرانفخاوأرتني

نالمكنمابأسرعمنكبهاالىصاعدا-الدودةتبكما-القفدكللهدب

،المكانذلكمنالوجعفزال.موخعالىموضعتسالاذاكالرئبق،يكون

فيصارحتى،الجسمساشفيفجرى!لهساعةقعدتثم.المنكبفيوثبت

منفعجبت،ضامدتماكلهجسصهمابورأنهليحكتثم.الآخرالذراع

مكذابعينيالمرضمذارأيتقبلأكنولم!عضوالىعضومنانتقالهسرعة

الىعضومنيختقلالوجعيجدونج!اعةرأبأنىالا.الصفةهذهعلى

يكونأنالاذلكأقدرولم،المرأةمذهفيرأيفكعابمينيارهولم،عضمو

وقالعسمكشوفةالب!نيابسةمالريف9الباديةأهلمنكانتالمرأةاناجلمن

القياسمذاعلىيظهرلاأنووجب،المشتقلالريحذلكللحسظهرهنافعن

وأحصى،علاجهأردتفاذا.العروقالخفبالرصابةوالابانالرناهيةأملفي

ودختهفوقهفثصد-ذكرناكما-يالصي!ناليكظهرفان،بالوجعصاحبه

هـفان.المكانواكو،المحتقئالريحذلكيخرجحتىعليهوشق،بالمجلة

حبمثل،ويقشهاالرياحيتفيوما،البدنبخغضفمالبه،بعين!كترهلم

ونحوما!المربيالصيغفصيلةمن؟السكبينجوحب4،محء4!اني159المنتن

.(45)الادويةمن

است!ملألهاوكيفيةالحجامةعنللحديثعلويلافصلاالزمراوييخصص

بالممىفارغةتستعملتالمحاجمومذه..هـ.:فيقولالمحاجمأنواعويقكر

لشوصة1عللفيالفاتربالماءميلوءةتستعملوقد،بالنارتستعولوت،فقط
الحاربالماء-كبيرةولتكن-المحجةتصلأأنوذلك،!ه،حط3،،أي38!؟"اه+هح9

قوضعثم،لذلكقصلحالتىالحشائشبمضفيهطبخقدبماءأو،ه!حو

الصورة)"الحاجةقدرعلىمراتوتعاد،وتزالوتعسكالموضععلىسصلوءة

.(46)(673عى

.551عىالمع!رنفس(44)

.6.ال،606صالمص!رنفس(45)

.669صالمصدضنفس(46)
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انهايبدوبالماءالمصلوءةأنالمحجصةبقولهذلكعلىسبيخكالدكتورويعلق

.ايتكارهم)74(منوأنها،بر!لابهانفرداستنباعل

،السهاماخراجعنوالتسعينالرابعالفملفيالزهراوييتحدث

تمييزأيدون،ونصرالي،ويهودي،لمسلمسهامااطشخرجكيفويروى
بضرورةالاطباءمنقراءهيوعىكما.الحقالطبيبخلقاي!بمتحاملأو

يقول.لهمتعرضالتى،الطارئهالغريبةالحالأتفيكاوالابتكارالاجتهاد

،السهامهذهأمرمنشامدتهمايبعضأخبركوأنا..."ةالقاسمأبو

فيلرجل!التصق9واقعتكانسههاأنوذلك.علاجكعلىبذلكلتسفل
،الاذنشحمةتحتالاخرىالجهةمنلهفاخرجف،الانفأصل!نعينهطق

واقعهقدكانليهودياخرسهساواخرجت.مكروهعيخهفييحطثلمءوبرى

مفألحقولم،قوارىقدالسهموكان،الاسفلالجفنتحت،عينهشحمةفي

القسىسهاممنكبيراط!هماوكان.الخشبةفييلصقالذيالصغيرعلرفهالا

ت!حيولماليهوديفبرىء.أذتانفيهيكنلم،أمل!سالحديدمربع،المركبة

السهموكان،نصرانىحلقمناخرسهماوأخرجت.سوءحادثعينهفي
وكانتم539*الا!داالوداجيزأبينعليهفشققت،أذنانلهالديوهوعربيا

وأنا..ءوبرىالنعرانيفسلمأخرجتهحتىبهفلطفت،حلقهفيغار

،اذكرهلمماعلىودليلاقياساذلكلتجعلالسهامبعضاخراجبكيفيةأخبرك

.كتاببهيحيطولا،بالوصفيدركلاوتفصيلهاالصناعةمذهأجزاءلأن

،غابماعلىحضروبما،الكثيرءلىبالقليليقيسالحاذقالصانعوانصا

هذهمننقلتاذا،الغريبةالنوازلعندجديدةوآلةجدباعصلابطويسف

علىفيهانشبتالتيالاعضاءمنتخرجانماالسهامانفاقول.الصناعة

الاخرىالجهةضدمنواما،مخهدخلتالذيالموضعمنبالجذباما،نوعين

..."(48).

:(فصلا35)الجبرفيالثالثالباب

يحتاجماوكيدمنأيضاالبابهذا"بمبقولهالبابمذاالزمراوييستهل

!53((ة"!8؟6لا+آدا،ح*32ح83ده3اا!حه"ها!لفكاولكصراموجبرو،لعلباعةصنافيعليه

.(49)!العظاميالحادثين

.658صالمصدرنغس(47)

.613،561،617صالمصدرنغس(48)

.677عىالمصرنفس(49)
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والى،أولاالاوانلكتبالىالمجالمذافياكتسبهماالقامعأبوويهـزو

منخلوه!هععلىالالهدلسأنيقرركصا.ثانياتجاربهمناتبهما

:فيقوللذدكويصلل،المظاميالحادثينوالفكالكسرجبرىالمحسنين

مدومن،والعوامالاعلباءمنالجهالالبابمذايدعيقدأنهبنييااعلصوا"

مداصارالعلةولهذه.حرفامنهقرآولا،كتابافيهللقد!اءقطيتصفح

محسناقطفيهالقلمواني،مع!وماآالاتلسأوبلدنافيمل!لامنالفن

وحرصى،الاوائللكتبقراءتيلطولاستفتمامنهاستفدتواتما.الب!ة

علوطوالدربةالتجربةلزمتثم.منهاقلكعلماستخرجتحتى،فهمهاعلى

علمي،بهأحاصا-ماجميعالبابهذافيذلكمنلكمرسصتوكد.عمري
التعلويل،شبمنوخلصته،لكمقربتأنبعد،تجربتىعليهومضت

.(50)"...الاختصارغايةواختعرته

أبوابألهصرالبابمذاانسبمنك.س.مالاخماتيالطبيبيقول
وا)كسور،الرأسكسورالتماسمأبويتناولوفيه،الجراحةفيالثلاثينالمقالة

يوردلمالقاسمأبافان،الرأسلكسوربالنسبةأهـ،.عامةبصفةوالخلع

منالآلاتكثيرابالصوريوفحآنهاذ،القييةعظيموصفهأتالا،أصيلاشيئا

(705ص)43،"والمثقب،(703ص)ح4،5ز،كالمقم!!الاوائلذكرهاالتي
.(،1)(417)صء!+53!أت78343أااوالمشعب

علىاعتمدالقاسمأباأنفمع،عامةبصفةوالخلعللكسوربالنسبةواما

4اؤالا-(الميلاديالسابعالقردنما)الايجيخيبولوبخاصة-الاوائلكتب

،والمرأةالرجلعندالتناسليةللأعضاءتحدثالتيالكسورعنفصلايورد

.الفامى)25(كتبفييظهرلامما

.677صالمصدرنفس(50)

.676،682،684صالمصدر"نفس(511

.688صالمعدرنفمس(52ؤ
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البعثسياتيفياليهماوأشير،؟لزهراويرسمهاكماالألاتصور

تكونمنالناسمنلانلصلابتهاالعينيلل!خولالمقدحيجبكلمفان

صورته:هذهالذييدالبسي!مىالذيالمبضعتأخذأنفينبغيجداعملبةعينه

!ل،،"8

!يهمول
"5*"آك!9،*

تطرقأنمووافماالثقبفيتمعئولافقطالملتحمنفسيهفتثمب

نا.ذكرماعلىالمقدحتخلثملطيفاموضماللصفح

فيظهرهعلىفيهيناممحكمامضعلجصاللعل!لتهيىءعملككمالوعند

بهدلينماصنعاولوتجعلالسعالومنالحركاتجميعمنويصشنعمظلمليت

الىحالهعلىالرباطويكونالبتةشمالاولايعينارأسهيحركولاطبيعته

ثمأشياءوشيهبصرهوتجربالمظلمالبيتذلكفيتحلهثمالثالثاليوم

بعدأوالعلاجوقتفيذلكقفعلأنينبغيولاالسابعاليومالىالرباع!شد

بالنظرسيعايصمدالماءانقبلذلكتجتنبأنيخبغيبلساعتكمنالقدح

ذلكوتصلحالسابعقبلالعينتحلأنفينبغيحارورمعرضفان،الشدي!

خماراوجهعلىوتضعبصرهتعللقفحينئذسكناذاحتىالورميسكنبما

يخرجثمالمظلمالبيتذلكفيوهوأياماتحتمنبصرهيدرب
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عندكتكونمجاردصورعد-ومذه،أخرىصور-علىا!ضراحاممدببينكنها

!ت!--
-

!ص!
"!ق!ت

-مت

مسسصصسسسسسه

صسس سص

!سطسسعسس

!عصشط
!عصمسسس!هم!

سصىحسسسر
-
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والثلاتونالعاديالفصل

المكسورةالغكوكعظامواخراجالاضراسأصولقلعفي

الموضععلىتضعأنفينبخيانكسرقدأعولالضرسقلععندبقياذا

الجفتاليهتدخلثمالموضعيسترخيحتى!يومينأو"يومابالسصنقطنة

صورةوهذهابلوجةايسمىالذيالطائرفمطرافها1تشبهالتيالكلاليبأو

الكلاليب:

وجللخس!جبكلمفانكالاسكلفاجأوداخلمنكالمبردعمنعتقدتكون

ثمبالمبضعكلهاللحموتكشفالاع!لعلىتحفرأنفينبفىالكلاليببهذه

صورقها:مذهالتىصمغيرةعتلةقشبهالتىالآلةتدحل

حهط
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صورته:مذءبجفتونستعين

يخرجحتىيفلتفلاالمعلمبهليضبطقليلاالغلع!بعضفيهيكون

عفنفيهالعظمكانفان،لذلكالموافقةبالادويةالموفعوتجبر،المعلم
،"برأحتىعالجهثمينقىحتىوسوادهعفخهمنفاجردهيسير

صحيحينضرسينفيالتشبيكوهيئةالاضرأسوهذه،كلهالدمرمكذا

:شىكمامتحركينوفرسين

وتشبكموضعهمافيسقوعلهعابعدالاثنيناوالواحدالضرستردوقد
عظمينحتوقد،رفيقدربع!انعذلكيفعلوانصا،وتبقىوصفخاكما

مخهذمبالذيالموضعفيولجعلالنرسكهيئةمنهفيينعالبمرعظاممن

بذلك،ويستمتعفيبقىقلناكاويث!دالضرس
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والاربعونالسادسالفصل

والبعلىالشقفيتتصرفالتيلآلاتاصورفي

ومصكاأوساطومنهاكبارمنهاأنواعثلاثةوهيالمدساتصورمنها

يى:3مدسصورة،ع!نار

!!صه

وسط:مدسع!ورة

صص-

صنير:مدحاصور"

--

فيال!خوللتسرعمحكمةالاطرافمربعةالفولاذالحديدمنتصنع

كبارأيضاأنواعثلاثةوهىالبردوتسعىالمسابيرصورومذه،الاورام

كبير:مسبارصورة،وعمغاروأوساط
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وسطةسسبارصورة

ع!غير:سمبارصورة

ماعنوالمخابىءوالنواص!يروالجراحاتالاورامبهاليفششتصلح

نحاسمنكالمسلاتملساءمصقولةمدورةتصنعذلكوفسالعطاممنداخلها

ماوأفضلهافضةصن!أحديدمنأونحاس*نأواسبادرويةأوعصيني

وتصلحالاسودالرصاعىمنأيضامسابيرتمنعوقد،الاسبادرويةمنصنعت

التعويجذلك!حلمجليهالتخعطفتمويجغورمافييكونالتيالنواصيربهاليسبر

قدرعلىقصارومنهاأوساطومنهاعلوالمنهالانأنوأعنلاثةأيضاومي

وضيقه،الناصور4!سقدرعلىغلظهاويجعلرو!صانكلغوراليهيحتاجما

بمكبيررصاصمنصجارصورة

--

وسط:رصاصمنمسبارصورة

ع!غير:رعماصمنمسبارع!ورة

-1910-ء

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللسانيهاكبستفاذاكالسكينرقيقةتكوننحاسمنأوفضةمنتصنع

وتجذبهااللوزةفيواغرزهاصنارةفخذبصركعليهووقعالورملكوتبين

بأدةتقعلعهاثمالصفاقاتمنشيئامعهاتجذبأنغيرمنأمكنمماخارجالى

بحذاءمنهصاواحدكلفممنمعلفانعلرفيهاأنالاالمقمىهب!ثتصورتهاهذه

الدمشقى:الفولاذأوالهنديالحديدمنتصنعجداحادانالآخر

صورته:مقهبمبضعفاقطمهاوالاالآلةمذهتحضرلمفان
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وزوفافرذنجيؤصذ،الصفةمذهعلىبا)هخورتمالجوالقطعالكيمنألطف

كلهافتجممهاالحشائشمنونحوماوقيصوموبابونججوضيحوسذابوصشر

فيوخونالحكمةبطينمعلينةوالقدروتفلىالخلفيوتغمرقدرفيبمضهاأو

فضةمنتصخعالصفةمذهعلىالمجوفةالآلةعليهاتركبثقبةالغطاءوسط

:نحاسأو

ف!!

الىالبغاريصع!حتىالعليلفمفيالرماتةفيهالذيالطسفلخ!تو

تذبل،حتىمراتعليهاتعدثمنعمااللهاةتتكمدحتىالانبوبةعلىاللهاة

الورمفيتزيدماكثيرافانهالورمحدوثأولفيالعلاجهذهتصنعآنواياك

مذهتحضركلمفان،الحارورمهاانحطاطعندقلكتفولأنينبفىوانما

قمثرةلانالمليلفميحترقلئلابيضةقشرةطرفهافيفركبقصبةفخذالآلة

سلامته.حعالعلاججيدمنوهذاالفميحرق!أالبخارحرتمنعالبيضة

***
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مخطا!لياالتيأعنيبسيطةمنهالانكثيرةأنواعومىالصنانيرصور

ومىالصميانالصنافيرومنهاوصمغاروأوساع!كبارأنواعثلاثةوهيواح!

الصنانيرومنهاأنواعثلاثةوميالمخطافينذاتالصنافيروصشهاأفواعتلاثة

مخاطيفالثلاثةذاتالصنانيرومنهاأنواعثلاثةومىالمخعلافينذاتالمعوجة

موضعه،فيمنهاواحدكليحتاجالانواعمذءوجميعأنواعثلاثةوهى

:كبيرةبسيطةصنارةع!ورة

مع

وسط:يسيعلةصشارةصورة

صى

:ع!غيرةبسيطةصنارةصورة

:كبير-عصياء-رعشاصور"

!سسهمع

وسط:عمياءصناربصورة

ص!سسسير
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:صغيرةعصياءص!نارةصورة

عحمم!ستمم

المخطافين:ذاتكبيرةصنارةعمورة

!!ر-

المخطافين:ذاتوسطصنارةصورة

المخطافين:اتنيصفيرةصشارةع!ورة

مغاطيف:الثلاثةذاتكبيرةص!نارةع!ورة

++
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مخاعليف:الثلاثةذاتوسطصنارةصورة

مخاطيف:الثلاثةذاتصنير-عمنار-صور-

مسحسسمسهغ

ثلاثةوميوالاورامالسلعبهاوتسلختشقالتىالمشارطصورومذه

كبير:مئهصرطصورة،صفارومنهامتوسماةومنهاكبارمنهالانأنواع

صتوسط:مشرطع!ورة

صغير:مثرطع!ورة

وانمامحدودةغيرالاخروالاطسافمحدودةبهايشقالتيأشفارهاتكون

عصبو9عرققطعخوفعندالسلعةسبخفيبهاليستعانكذلكجعلت

.الورمسلخعن!يجدهاالتىالحرقةمنقليلاالراحةويبالعليلبهاوليتان!س
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ومنهاأوساعلاومنهابارا5منهالانأفواعفلاتةوهىالمخادعصورومذه

كبير:ع!خمصورة،صغارا

صص

متوسع!:مخدعص!ورة

عمغير:مخدعصمورة

شبيهالواحدالطوفوفيبهيكتحلالذيالمرودشبهنحاسمنتصنع

لسانتشبهفيهمخفيةالمبضعشفرةرأسهافيتكونعلبقتينمنعريضة!لعقة

،ترىكماأحببتمتىخاربخوالىداخلالىتجريئرالطا

بهايشمرلاالاورامبطعندعبا!عالابينتسترالتىالمباضعصور

مبضعصورة،وصغاراوأوساعلابارا5مخهالانأنواعثلاثةوميالمريض

كبير:

-ا*".-
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ص!غير:مبضعصورة

!

كبارامنهالانأنواعثلاثةومىالدمشفبهايقطعالتيالمحاجمصور

:الكبيرةالمحجمةص!ورة،وصمغاراواوساطا

أيم!رر
!ص

*.*
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والغمسونبعالراالفصل

العبنملاجفي

الماءاجتماعيكونوكيفالاصتسقاءأنواعالتقسيمفيأخبرفاقد

النوعهوانمابالحديديمالجوالذي،لالارويةوعلاجهنوعكلوعلامات

فارالبتةاللحسيالنوعولاالطبليالنوعبالحدي!ب!قيولاوحدهالققي

يخجعولمبالادويةالققيالصبنمنالنوعمذاعالجتقدهكختاذا،قتالذلك

آخرمرضبهكانأوالضعففيهبالغقدالعليلكانفانفانظرعلاجك

بالحديدتعالجهأنفاياكفيلكونحواسهالأوسعالبيكونأنمثلالحبنغير

ولموحدهالبنغيرمرضبهليسالقوةوافرالعليلرأيتفانغررفانه

وخادميديكبينواقفاالعليلتقيمانفيهالمولفوجهشيخاولاصبيايكان

ام!ضبمتاخذثمالعانةناحيةالىاسفلالىالماءوبفعبيديهبطنهيمصرخلفه

:الصورةمذهعلىشوكيا

قليلاالفطصىبعضفيهأنالاكالمبضعالعلرفمحددطويلاالجهتينحدود

عليهوتشركهفانالطيبانظرثمفشؤذبهالامعاءالىالصيلعندبهتجوزلئلا

التىالمقصصورةومذه،يبرأأنألىالعلاجبسائرتسالجهثمآخريومالى

للتطهير:تعلح
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الشفرتينعلولويكونالمسمارمسقيةفيهاعوجلاقاعلحةفعلساءتكون

.سواءالمقبضينكطول

بعضهاأوكلهاالداخلةالجلدةتب!لقفربماالتطهيرفيالواقعالخطاءوأما

الموضعيتورمانقبلبظفركساعتكمنتمدماأنفينيغيالقطععند

بصنارةفاجذبهابظفركامساكهاعلىتسشعلعلمفان،استواءعلىوتقطعها

وارمامنتفخاالاحليلرأستحتماوبقىأيامثلاثةلهمضىفات،واقعلعها

يتهيأماحسبعلىواقطعهبرفقواصلخهالحارالورميسكنحتىفاتركه

يضرلافانهالاحليلرأسمنشىءقطعفانالاحليلرأسمنوتحفغ!،لك

،الذروراتخالةفيوع!فناالتىالذروراتمنالجرحيلحمبمافمالجهةذلك

كثيرأيضاذلكيضرفلافوقالىوتقلصتالمقدارفوقالجلدةمنقطعوان

.يبرأحتىذكرنابصاقمالجه،مضرة

اذاحتىالحصاةعنوتفتشمقعدتهفيفتدخلهاتامافلاماكانانالوسطى

بأصبمكعليهاتكبسثمالمشانةعنقالىتليلاقليلانقلتهاأعمبعكتحتوقعت

المشانةيعصرأنخادماوتأمرشقهتىبالذيالمكاننحوخارجالىوتفعها

الاخرىوبيدهفوقالىالانثييناليصخىبيدءيمدأنآخرخادماوتاموبيده

ثم،فيهالشقيكونالذيالموضععنناحيةالانثيينتحتالذيالجل!يمد

صورته:هذهالذيالتشلالمبضعتأخذ
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ىر!يلاالاليةجاتبالىبلالوسطقىلاوالانثيبنالمقعدةبينفيماوتشق

خارجالىتضغعلهاوأنتالمقعدةقيوأعمبحكالحصاةنفسعلىالشقويكون

خروجيمكن!!ترعلىضيقاداخلومنواسعاخارجمنالشقليكونموربا

الشقعهم!الحصاةالمقمدةفيالتيالاصهجضفعلتفربماأكبرلامنهالحصاة

عسر.فيرمنفتخرج

خروجهافيسروحروفزوايالهاماالحصاةمنيكونتأنهواعلم

خروجها.فيسهلومدحرجةالبلوطتئمبهملساءومنهالذلك

**
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والغمسونالتاسعالفصل

كل!للتصلحالتيالألاتوصوربالزرا!اثمانةتعقنكيف

واردتقيحفيهااحتقنأودمفيهاجمدأوقرحةالمثانةفيعرضاذا

ص!ورتهاجومذهالقراقةتسسىبآلةذلكفيكونوالادويةالمياهفيهاتقطرأن

*!ص8!ح

"ة،ول*

سجوفةالميلرقةملىعلويلةأنبوبةلهامجوفةعاجمنأوفضةمنتصنع

جهةمنوواحدةجهةمناثنتانثقبثلاثديهمصمتفانهالطرفالاكلها

بلايسدهماترعلىيكونالمدنعفيهالذيالاجوفوالموضعترىكماأخرى

اندنعتبهدفعتواذاانجذبتالر!لوباتمنث!يئايهجذبتاذاحتىمقيد

فاذا،البحرحروبفيالنفطبهايرمىالتيالنضاحةتصنعماملىبمدالى

وجذبتالرعلوبةفيالزراقةعلرفأدخلتالمثانةفيالرعلوباتطرحأردت
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فيطرفهاتدخلثمالزراقةجوففيتنجذبالرطوبةفانفوقالىبالمدفع

تلكنانفعبالم!الرسلوبةتفعثمالغاثاعليرفيوصفناماحسبعلىالاحليل

محقنصورةومذ.،المليلبهايحسحتىالمقامعلىالمثانةالىتصلالرطوبة

المثانة:بهتحقنأيضالطيف

ثي!

وتحفالصفيرالقمعيشبهالاعلىرأسهااسبادرويةأوفضةمنتصنع

نأتريداقيالرعلوبحةفيهاوتضعجولمئانةتآخذثم،الرباطلهيهيقعحق

وتفىءمثنىبخيطوثيقاربطاالحجزينبينتربطهاثمالمثافةبهاتحقن

كبتشدثمالاحليلقيالمحقنعلرفتدخلثمالنارعلىقليلاالرطوبةتلك

وصلتقدالرطوبةتلكأنالمليليحسحتىمحكماشدابالرطوبةالمثانةعلى

وثقبهادانرةمنهافاعشعرققطعةفخذمشانةتحضركلمفان،المثانةالى

اجمعثمتوركعاالشقبتلكفيوثيقاخيعلاأدخلثمدورماحميعمن

والادهانالرعلوباتمنتىبمافيهاتضعاند!بالسفرةتجمعكعاالدائرة

حتىيدكعصرمنبالمثانةصنعتكمابهاعن!صاوالآلةنياربطهاثموالمياه

المثانة.الىالرطربةتصل

التيالادويةلتثبيتوتجصعهماالفخذيىشبطأنكلهاالملاجأوقاتفي

الموضع،علىتوضع

وامتخعنيهونشبتالقن!يبمجرىفيوصارتصفيرةالحصاةكافتفان

مافكثناالشقالىتصيرأنقبلواصفهانابيانمالجهاالخروجمنالبول

منصئمعباتأخدانوموذلكجربتفقدالشقعنالملاجبهذااستفنيت

ته:عمورمذهتكونالفولاذحدب
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قحتالقضي!بهوتربطخيعلاتأخذثم،عودفيمغرزحادالطرتمثلث

يصلحتىبرفقالاحليلفيالمشعبحديدةتدخلثمالمشانةالىتوجعلئلاالحصاة

وأفتقليلاقليلاالحصاةففسفيبيدكالمشعبوتديرالعصاةنفسالىالمشمب

قزمثمساعتهمنينطلقالبولفانالاخرىالجهةمنتنفذماحتىثقبهاشوم

البولمعوتخرجتتفتتفانهاالقضيبخارجمنالحصاةمنبقىماكليدك

فاربطذلكعنيعوقكلعانقالعلاجهذالكيتهيألمفان،العليلويبرأ

نضسفيالحصاةعلىتشقثمالحصاةفوقآخروخيطاالحصاةتحتخيطا

الذيالجامدالدموقنقىالرباطتحلثمتخرجهاثمالربطينبينالقضيب

وجبوانما،الجرحفيصأر

الجنين:بهيدفعالذيالمدفعع!ورة

الجنين:رأسبهيشدخالذيالمشداخصورة
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كالكلاليبمستطيلايصنعوقدشىكصاالعلرففياسنانلهالمقعىيشبه

:ترضوبهتقعلعالمنشاركأسنانأسنانلهشىكماالصورةمذهعلى

أيضا:مدفعصورة
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:صنارةصورة

بها:الجنينجذبعندتنكسرلئلاغل!قليلافيهايكونالصنارةهذه

الشوكتين:ذاتصنارةصورة

الجنين:لقطععريضينجضعينصورة

بخص!!

+
"ص!رح.\
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أسرعكانالصانععخ!معدةوكانتأنواعهاكثرتكلساك!هاالآلاتمذه

بدفلامعدةعندكتكونأنآلةمنهاتستقرفلالفرهالناسعندوارفعلعصله

اليها،الحاجةمن

فيهتسعماترعلىالضوليكنعليهفشقناتياوتراهئاقرالجلدعلى1

علىيدكفاقتلعظمفيامتسكفان،للخروجيسهلفافه)جذبهنمالكلاليب

أيامافاشكهوالااجذبهثملنفسهويوسعالعغلمفيالسهميؤثرحتىاستدأرة

سقطقدكانفانبهفادفعهفيهالسهمعودكانفان،يخرجحتىعاودهثم

ننبفيتجويفهالتدخلالمجوفةالآلةاليهفادخلالدفعاسشعالوأروتالعوو

التجويفذلكفيتدخلبآلةفادفعهمجوفاالسهمكانفان،بهاتدفمهثمالسهم

تقورانلهينبفيمسموماالسهمكانفان،خروجهبلكيسهلالسهمفان

لذلك،يصلحبصاعالجهثمذلكأمكنكانكلهالسمفيهصارتالذياللحم

وكانالجنبفياوالمثانةفيأوالبطنفيأوالصدرفيالواقعالسهمكانفان

وأعرققطعمنوتحفع!فشقعليهالشقوأمكنكبالمسباريجسهمماقريبا

،يبرأحتىعالبثمالخياعلةالىأحتاجانالجرحخصا،ثموأخرجهعصب

:السهامبهاقجتذبالتيالكلاليبصورة

قضيبفيهافلي!سبالماءالشوع!ةمرضفيتستعملالتيالمحجمةفاما،ذلك

فقعلى،العنموعلىوتوضعبالماءت!لأبانتستعملوانماثقبولامصلب

صورتها:وهذه
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بالماء،أفضلكانتكثيراماءلتسعكبيرةكانتكلهاالمحجمةومذه

ويكونفقطالعضوعلىوتضعوعمفخاماعلىبالحشائشالمصبوخأوالحار

منتسعلماأفضلكانتكبيرةكانتوكلماالخارمحجيتهمناكبرالقطرفي

أحدعلىيكونوذلكواتشزاعهالعظمتقويىفيتأخذتمالىاللهشاءانالماء

ضيقلطيفب!قطعالعظمتقعلعأنفهوالواحدالوجهأماالعملمنوجهين
صورته:ومذهةرف!شلا

-:صورتهوهذهقليلامنهأعرضالمقطعهذأبعداخرمقعلعاتستمملثم

تكونأنوالواجبال!انيمنأيضاأعرضاخرمقعلعاأيضاتستحيلثم

منأقصروبعضهايعضمنأعرصىبعضهاتكونمختلفةمقاطععدةعفك

جيد،فولاذأومفىحدبمنولتكنأعلرافهاحدةمنغايةفيوتكونبعض

كانفان،فتؤذيهالرأستزعزعلئلاالمقطععلىالضربفيالرفقواستعمل

التىبالمثاقبالمقا!لعاسشصالكقبلحولهتثقبأنفينبغيص!باقوياالعظم

تجاوزلالأنهاغائصةعيرمثاقبسموهاوانماغائصةعيرمثاقبسصوها

دونماعلىمستديىاحرفاللمثفأنأجلمنوراءهماالىالقحفعظمحد

ثخنويجاوزيغومىأنمنيمنعهالصغيرةالداشةأوبالعلوقشبهاالحادرأسه

منهاواحدكليصلحكثيرةعدةالمثاقبهذهمىتتخذأنلكوينبنى،المظم

فيالحادطرفهمقدارم!قبقحفلكليحضركحتىالعظمذلكثخنلمفار
كاالقحفنيلكثخنارمفعلىوالقمرالطول
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وصغير:ومتوسطكبيرالمثاقبمنأنواعثلاثةص!ورةومذه

العظمعلىالمثقبتجملأنفهوالمكسورالحظمحولالثقبكيفيةواما

آخرموضعالىالمثقبت!قلثمنفدقدالعملمأنت!لمحتىبأصابعكوتيره

بالمقاطعتقعلعثمكانحوهأوالمرودغلم!قدرثقبكلبينمابعدوتجمل

حتىقلناكماالرفقمنعليهتستعليعمابغايةذلكوتقعلثقبتينكلبينما

مثللذللثأعددتالتيالآلاتض!بمنآخربشيءوامابيدكاماالمفلمتقلع

المثقبيسأنالحذركلتحذرإنويخبغي،اللعلافوالكلاليبالجفت

كانانالصفاقمنوتبرأالعظمقورتفاذا،الصفاقمنشيئاالمقعلعأو

الاخريينالخشبتينوفييلوىبماشبرطولهعودقيهوثققدثقبطرفهوفي

عندالذياللولبفيالعليلص!درفيش!دتالذيالرباطتشدثم،ذلكمثل

يقفثم،رجليهعندالذ!اللولبياساقيهفيشدرتالتيوالرباعلاترأسه

يسوىوالعلبيباللولببهيلوىالذيبالمفتلبهيفشلخادملولبكلعند

قدمنا،ماعلىالحدبة

-7902-
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والمليل:والدكاناللولبسورةومذ.

!!م!
الضادتحملأنفيتبفيالموضعويستوىالفقارةترجعانبمدنم

عرصهيكونلوحمنجبيرةداص!ضلافوقمنتنعئمالمشاقةثمببياضالمجفف

بعنىوعلىالحدبةموضعيأخذماترطولهويكوننحوهاأوأع!ابعثلا:

حتىاللطيفالغذاءالعليلويستمملينبغيالذييىبطئمالصحيحالخرز

الادويةتستمملأنفينبغىالبرءآخرفيالموضعفيالنتوءبعضبقيفان،يبرأ

.....وتلينترخىالتي
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،العربعندالبارودصناعة"

الجيولوجيالمهندس

حوريفؤاد

يةصور

قرونعشرةمرورذكرىباحياءاحتفالامؤتموكمأشارككمأنيسرني

تاريخفيالمجحثبهذا،البتانيعبداللهابيالرقىبيس!لاالعالموفاةعلى
العرب!عشدالبارودصناعةءالبحثعنوان!العربيةوالصناعاتالتكنولوجيا

لدىاستعمالهعنتاريخيةلمحةمعالبارودلمادةتعريفاالبحثيتضمن

ومناعته،وقوته،وجودله،هتاف!عاومو،تحضيرهوطريقة،الشموب

هيحقيقةالىتوصلتالبحثمذاخلالومن.العربعندواستخدامه
فيهوالمستخدمالصحيحيالشكلالبارودمادةاستخدممنأولالعربأن"

عظيص!وتهشيمدفعقوةمنتولدهوماالماوةهذهلحقيقةمعرفتهمبمد،حاليا
."تقريباالاولىحجعهاضعف/030/الىحجمهاتحولء)رجش

:البارودمادةتعريف

يتركالمزيجاشتولادا.والكيريتوالفحمالبارودملحمنمزيجمو

بسرعةغازينالىويتحولانوالفحمالكبريتفيشلاكسداوكسجينهالبارودملح

.(5!ه"ولح!ا(1)خلفهمنعليهبضفطهصااللقذوفويدنعانكبيرة

المعلمالبستانيا،17عى"العشرينالقرنسصارفدائرة"فريدمحدوجدي(1)
الة:!قازكلاالرحنعبد.دو،56ص،جالمعارفرائرةبطرس

ة،+ح!3،ولكلة4حول!آ"7ح"(أ*ه؟ه+!ل*!م"4ح3،،

أحع!.رو66و6،ص1978حلبعاديات،/البارودوأختراعالمرب!-

حلبجامعة!بيةالمس"التكخولوجياتاريخالىمدخل"-ةل،اقساالعسنيوسض
.17و16ص1975حلبعاديات-ال!ربىاالملي"تراثممه!
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:الشعوبعندالبارودمادةاستعمالعنتاريغيةلمعة

عنتاريخيةرسالةلاريزا"ألففقد6مجهولانومخترعهاختراعهان

!(ثورتسبرثول!"ادعاءعنللكشفوذلكالبارودلمادةالشعوباستعال

ملخصها.وهذاالبارودباختواع"بيكونروجر"و

:للميلادسنة

الهندعنأخذواقدرواياتهمبحسبالصينيونكانالسنةهذهفي.لأ

.الباروداستمسال

.(2)(ميرقاله)تحضيرهعلريقة"نوسيقاأفريوليوس"دكرفيها512

للبمزفطييى!بطبك-بوليسايليو"منكهكالينيكوس"أوضحفيها668

كالمجارودمخلو!لاكانتأنهاوالمظنون"اليونانيةالنارءاستعمال

للاسهمكمخلوطتستمملكانتوربما.وبترولراتنجعلىصحتويا
.المحشوةالكراتأوالنارية

الهند.عناستحعالهأخذوانارياسلاحامكةعلىبر!لااستصعلفيها690

فاريا.سلاحا؟لاون"الامبراطوراستعولفبها181

المدافع.عليهاوأطلق"بلفراد"بمدينةالمجرملكسليمانحصرفيها1073

نار)تونسسفنفأطلقتكاطليطلة"بقرببحريةموقعةجرتفيها108،

كالرعد.

يين.اليبنكلحربهافيالمدافعاليونانيةالسفناستعملتفيها0981

نارية.أنابيبالصينيينمحاربةفيالتتراستصملفيها1232

نفسهاعنفدافعت"دمياط"على"لويسالقديس"زحففيها1249
يخشونوغيرماالموقعةك!تفيالصليبيونوكان،محشوةناريةبكرات

.كثيراالمذكورةالكرات

واضعةاشارةتآليفهفيأشارالقيومو"بيكونروجر"توفيفيها129؟

أمراوالبرقالرعدمنهث!حيوماالمخربةالبارودصفاتالى

عدةوله(4)للاتينيةاجادتهالصربيةيجي!كانوالذي.مشهورا)3(

أ21

نفسه.البسشاني
السابق.الصرصعالبستانى

عتضالكيصجاءءالغنىلبيبمصعلغىعن2هعى،أالكيياءتاريخء.ج.فصوش

.161ص"االعرب
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:للميلادسنة

!!سيساابنلكتابتلخيصأحدماأنوجد،الكيمياءفيمؤلفات

كان4أؤفيالشكمنظلالايلقيالذيالامر"ووحم!!"،*!-النفمس

وفي!.(5)الامورهذهبمثلتامةمعرفةعلىأوالتجاربيجري

،الاحدبحسنالديننجموموالرماححسنالعربيالملامةألضاتوفى

يدككانالذكطالبارودمسحوقوعمفاتمنكبيراعددارسالمهفىوقكر

رسالتهكتبانهويقال،سوريةفيالرماححسنعاشلفءالمدافعفي

التيالصناعةبهذهعريقةعائلةأفرادأحدوهو.م1285عامحوالي

.(6)وجدهابيهءنا!رو

.صلارقببلأماممدافع(7)للأندلسيينكارفيها8301

."بازا"أماممدافعللعربكانفيها1312

."مرتوس"علىالمدافعأعللقتفيها13آ6

انهوقيلإجارردا"شورتمسبىفولد"اخترعالسنةمذهفيأنهيقال1330

كتبعننيلكأخذأنهوالمعلنوت،1380سنةوقيل13،4سنةاخترع
الصينيين!أالمؤرخينبعضزعموقد.الأديرةفيموجودةكانتخط

قبلحروبهمفيلليدافعيستصملونهوكانواليالبارودخواصعرفوا
؟سا.راهـنببرهانذلكعلىيأتوالمأنهمغيرةد!صتمبقرونالميلاد

.مجهولا)8(يقلفلمالهندفىاستحمالهتاريخ

كانوا،الاسلامقبلالجاهليينالعرببأنالمؤرخينبعضويذكر

،جينانعخدعسيروفيالحجازفيالتيالملحبالصخورمنالاملاحيستخرجون

نأكما.المفرقماتعملفيلاستعصالهمسحوقامنهاالاهلوىيستخرجحيت

.(9)اليمنمن"السلف"فيالملحيةالصخورهناك

(5)

(6)

(7)

؟الكيباء!الشيئاعبد.ل.معن21ص"الكيياءتاريخموجز!بارتنجتى

.116عى5المرباعف

زكلا!لرح!نبد.دو.19و18صبقةالتلمقالة1الحسنايومفأحد.د
بالانكليزية.66و6،صالسابقةالمقالة

ا"لأندأ-صةائعرب*الدويكتلوجودعلارقجبلمغيقعلىسسطرةللاسبانتكنلم

ث-ب1؟؟2عامحشىالاسبانيالزحفوجهنيصعدوراالاحمربنيآخرء2وكان
إصمةأاضحعتاذونجهدمايلاتا!د؟ت!ككآخرالمسلمة4المسباغرناعلةررينةسقعت

بحفارةالعالماتذكرشامخةقاثمةتزالماا،لتىالاسلاميةالمربيةلاوابدالا
ا،فسانبة.المرب

.لاهصالسابقاالمرجعاتاني

.194ص.\ج"امسلام0قبلالعربأتاريخفيالمفصل!عليجرأد.د
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المؤرخينأكثوالأنفيلكعلىويوافقه"رينو"الفرنسيالمستمثرقيقول

،البارودملحالاالناريةالصنائعفييست!علوالمالصيميينانبموالكتاب

الرطوبة.فيهاتكثرالتيوالمغاراتالبيوتجدرانعلىيرسبالذيوهو
الباروددقيقأوجدالذيوأما،الجهةهذهمنللبارودموجدونفالصينيون

الافرنجولاالصينيونلاالعربفهمالثقيلةبالأجسامللققفيومنافيالمستمول

وصورة)صعلخاعهوك!فيةالبارودكيمياءعلىكلام!بهممنكثيرفيوجدوقد

استعمليوسفأبامراكشأميرأنخلدونابنعنوينقل.الحربفياستصماله

نأمعهـ/672/وقلكللمدافحمشابهةالمنجنيقغبرآلةصقليةحصارفي

م1346سنةكانصرةلأولأوربافيالمدافعاستعمالأرعلىمشفقونالمؤرخد

في"مكسيادوبيار"وذكروفرنسا)01(انكلترابينوقصتى!لاالحربفي

التاسعألفونسحاعرلماأنه:،متنوعةمسائل"مصناهبصاالممخونكتابه

منهواوينسعضعليهأ!للغوام1343سنةالعربعساكرقسطيلةملك

الروايةهذهوثبت.القاصفالرعدكصوتصوتلهايسمعكانمدافع
:"دشكنج"وقال،ألنونسالملكتاريخفيلاونأسقف4بدروس"ذكرهما

سنةمنذللمدافعبارووقكرباريىفيالمحاسبةدارسجلاتفيوردأنه

العسب!ان:الكماك)21(عثمانالمعاصسالتونسيالملامةوذكر.(11)1338

الصيخيينالاسىيعضوعدالذي،الرضيدمارونعهدمندالبارودعرفوا

."بذلكهؤلاءفقام،البارودصشاعةصرلهكشفوااذاسراحهميعللقيأن

ممالمربأن":م1820عامالمتوفي"يةكوونءالاسبانيالمستشرقوذكر

حربفيالمراكشيوناستخدمهاحيث،الناريةالاسلحةاخترعمناول

نأعلىصريحثصامدالقولهذاوفي(13)!ـه512/م1118عامسقوسة

قرنين.عنيزيدبما،بيكون9و!"شوارتس"قبلالبارودعرفواالعرب

معارىفيالبارود،لعرباستخ!مكيفلنايصفخلدونابنالمؤرخأنكما

منالحصارآلاتعليهاونصب":بقولههـ،672/1273عامسجلماسة

أمامخزنةمنيفبعثيدالح!بحمىالقاذفالنفطوهفاموالعراراتالمجانيق

.(141"باريهاقدرةالىالافحالقردغريبةبطبيمةالبارودفيالموقدةالنار

ةحفاض"دونلوسسافوجو،82و18عى!أ؟لمربعندالكمماء،خالدىروحى(01)

،ء1ص"ب"الصعندالكيياء"الغنىعبد.ل.معن481-477عى"العرب

.19-15صالسابقةالمقالةالحسنفم!وي.دو

.57صالسابقالمرجعنيالبسظا(11)

آراخربد!مضقالسككريالمسرحفي،الكصاكءخهمانالملامةالقاكامحافرةعن(12)
.11962ى

قام!ألففيا،لجثى!أو"العربعكل!املسهمكريةالحياة"مندياحسان.د(13)
.1،6ص

.6،1صا!ابقالمرجعفي.أ.دعن181ص1ح"الا!سلامىالتمدنىاتاريخء(14)
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العمرياللهفضلبنيحييينلأحمدوهوقليلاأقدمآخرنعىهناك

قدوكان7المثريفبالمصطلحفير!تلا"-كتابهفيجاءهـ/479ت/

وأالبمدقأطلقتالتىالبارودمكاحلعنهـ-340عامتأليفهمنانتهى

القتالأدواتمنأداةالبارودمكاحل":النعىيليوفيما،النارقذفت

ذاتالنارالقلاعمنهاتورد...سماخفايالهمأخوجتاذاالهواءتبالىلا

.(51)"...الوقود

:لباروداتعضير

التالية:الععلياتفيحصرهيعكن،جد)بسيطالبارودتحضبر

.البارودوملحوانكابريتالفحمسحق-ا

متجانى.سجونبقواملتصيروتنديتهاالملاثالموادمذهخلم!-2

الحجم.يةمتساوصبوباالمعجونجعل-3

.الحبوبتجفيف-4

وصقلها.-5

م!ا

ولكن.المختلفةالبارودأنواعفيالعصلياتهذهكلاتباعيشترطولا

:الجيدةالاوليةالموادانتقاءمو

جافا.نقياالبارودملحيكونأنيجب

بعلريقةعليهفحصلالذيالنوعمننختارهوأن،أيضانقياوالكبريت

التبخير.

تحويلهويسهل،ناتجبدونيحترق،رفاناحفيفانقي!الفحموكذلك

والكستخا،،والصفصاف،والحور،الاسودالنفث)كفحممسحوقالى

.(صلبغيرخفيففحموكل،يزفونوالز،القنبوسوق،والبندق

ثلانة:البارودنواعأ

.لحروبابارود-ا

الصيد.بارود-م

.لألغامادبارو-3

أثناءومصرموردةفيوالمدفهيةالناريةالاصلحة!عقاإةزكيالرحمنهب!.د115)
كتابعن186ص1979و1978عام،و4عددحلبعاديات"الوصعلىالسور

سطس456"ورههـج1284سنةةره.اقلاعلبعتم"الملثريفبالمصطلح2التصر6يف"
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بنسصلينهافيماوتتباين،واح!ةبطسيقةتعنعكلهاالمبارودوأفواع

حجمحيثمننوعينالىالحروببارو+وينقسم،لهاالمكونةالخلائ!
الحبيبا!:

مم.2،رحبيباتهحجمافعالم!بارود-1

.(16)(مماض3-.،ر)حبمباتههـجمالبنادقبارور-2

:تمواصفا

دفعةقؤثرأنويجب،مئوية/030+/درجةعلىالاالباروديلتصلا-ا

.واحدة

.(17)لاشعالهاللازمةالحرارةعنهتواسدتمشى،بالعمدمةيلتهب-2

فيالصوريومبريشات5ملحاستعماليحبذلالذلك،الرطوبةيعتص-3
صناعته.

الفحم.علىلاحتوائه،أسودلونه-4

فيه.الذيالبارودملحعنفاشىء،!لحىط!صه-5

.المذيباتمنشىءفيتاماذوبانايذوبلا-6

.غ/83.-820/بينماالمتراكمعيرالبارودمنليشروزن-7

وجودته:قوته

أقربكانتفكلما،وقوتهجودتهفيدخللهاالبارودحبيباتشكلان

،بالهواءومليخة،أكثرالداخليةالفراغاتكانت،(التكورأي)للاستدارة

الفازية.الحالةالىالتحولفييسرعمصا

الحربي:التجربةهاونبواسطةالقاذنةالبارودقوةمنونتحقق

وعمت4ررجة/45/بالافىعلىمائلمحورهزمرحدلدمنهاونومو

وتوضع،البارودمنغ/92/بويحشى،مم/،50/وقطربم،مم/0،6/
م/220/أقلهبعدالىاحتراقهعفقذفهافاذا،كغ/30/نحووزنهاكرةفوقه

.58عىالسابقالمرجعالبانى(16)

.59صطننسهالمرجع(17)
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نعيا.كان

.(18)مم60
-0،2/بينماتشراوحمسافةيققفهاالجيدالبارود،:أ

حجمعلىنحصلفاننا،3سم/001/المحتسقالبارودحجمأنفرضناادا

مائلضغطعخهفيتولد،2سم/32830/منيقربماالماتجةالفازات

فوقهالتىالحرةالاحجارقذففييسببمما،الشحوللهذافتيجةوحرارة

.الاحجاروقطعالتهشيمفييشعما!فانهجبلفيثقبفيامحضوركانواذا

الكبريتمعالبولاسيوموكربوناتالبارودملح:منمؤلفمخلوع!أما

الصاعق.بالباروروبعىالبارودمنأشدوبصوتشديدااحتراقايحترقفافه

عنهاينشأفبالصدموالكابريتالبوتاسيومكلورات:!نمؤلفةخلطةوأما

صو!شديد.

:العوبعددالبارودصناعة

عندالبارودمادةاستعمالعنالشاريخيةللمحةاستعراضناخلالمن

البارودمادةاختراعفيوالاسبقيةالفضللهمكانالعربأننرى،الشعوب

المسلمونالعربحكمحيث،أعدائهمضدحروبهمفياستعمالاتهاوتطوير

الىالصررحدودمنأكيىالشبأقصىالىالمثرقاقصىمنالقديمالعالمئلثى

صناعةترث!تناو.الخربفي(الظلماتبحر)الاعللسيوالمحيصا*فرنساحدود

الباروديو1البارودعائ!ةباسممخهمكثيروكنيالشبأفرادبينالبارود

والنجارالحدادكنيةكالحدارةأخرىحرفةأوص!ناعةكأيالباروتأو
يوجههمشيخلهممتخصصونجماعةالصناعةلهذهوكان.وغيرهاوالزجاج

ا!لادة.لهذهالمستثمرةالجهاتكلالصفقاتيمقد،الكسادمنع!ناعتهمويحمي

مذهعماككان،البارودية!لائفةصالحفيبعدفيماالقوانينصدرتثم

.(19)الامةأبناءمنغيرمممنتجبىالتيالرسومأنواعكلمنممفيينالعلائفة

.م1562/ـه970عامنفراوع!ثرينخمسةالطائفةهذهأفرادد!عكان

.(20)حماهبارودمعملفي.م0501596/51عامعاملاستينعددهموبلغ

فيدعوىقضيةخمسينيوسفمحمدالودودعبدالاصتاقاستخرح،فقد

.60-59صالسابقالمرجعالبستانفى(18)

صطعة1هموستسح!انودودعبدعن،بحصاه،الشربالمحكصةتال*ء-!تسخعلوصاا(19)

مجلدفح،تإوإالآئاكأمديريةاصدار-الاثريةالحولياتسجلة"حساةفيالبارود

لسابقةالمقالة!زكفىللرح!ى1/ءب،.دو،7،!ع1968عام2و1ءالبن18
.182عى".اللناريةالاسلحة

.74عىنفسهالمرجع(20)
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ينتجواأنالطائفةمدهأفرادعلىوكان،(21)بحماهالشرعيةالمحك!ةسجلات

(22)،5بحماونافلرماالخواصأبوموآنذاكالدولةلصالحالمشفقالكمية

والبدرش!،القديمةومصرالاشصونيينفيكانافهأيضاالتاريخكتبوتذكر

الحجازفيوكذلك(22)الشمسفيالبارودملحلتبخيرأماكنوغيرهاوأسيرط

فيللتيمماثلةمصاملهناكوكانت(24)اليمنمى!!السلف"وفيوعسير

المسلمة.ال!ربيةالدولةأقعلار!نوغيرماسورية

:العربعندالناريةالاسلعةاستغدام

إلاسلعةوتطويراختراعفيمتميزدورالاسلاميةالعربيةللأمةكانلقد

رقممهااتساعمووهامرئيسيلسببوذلك،اسشخدامهاوطرق،بأنواعها

عسكريامتأمبةروماجملهاما،والداخلالخارجمنعليهاالمؤامراتوكثرة

مخها:والهجوميةالدفاعيةالاسلحةلاستخدأموتقنيا

ب!اختراعالبارور)52(الانبوبيلدقوستعلويرهي:الناريةالغدارات-ا

كانت(البنائينبلبل)تشبهقارورةمي:اليدويةالقنبلةأوالقنبرة-2

وتجولكاالموادمنذلكوغير،المقشورالقرطموبزروالصبربالنفطتحئمى

وتنفجر.بنارهافتحرق،والع!باتجاهويرميهاالضارباهل!شيلفتيلةلها

القنابلمنا!!بكعددا(صرسيه)درسلقد.المحرقةالقنابلتشبهومي

فيهافوجد،القنابلداخلالمتخلفةالآثاربتحليلوقام،والسوريةالمصرية

مسحوقمنهايضألفالتيالموادوميوالكبريتوالفحمالبوتاسيوملنتراتآثار

القامرةقربللفسطاعا-حصارهمفيالصليبيينضداستخدمتوقد.البارور

معجونة"ب(مرسيه)أسياهماءلىتحتويبلالقظوكانت.م1168عامفي

مضافاالبارودموادنفسوهي،الجافالبارودمسحوق!بقتالتى"البارور

.الممجون)62(المعجبونقوامتصطيهابتروليةأخرىموادأومادةاليها

المجانيقبطريقةالأعداءلرمىاستعملومامخشلفةقنابلبالعسعرفكما

مظ:

.69عىنفسهالمرجع(21)

.78عىنفسهالمرجع(22)

وآخرونئهمكرينرادلمحمد-علي!حه!معررولة!كتابفيمعربووروحتقريى(23)

ىالسو!كودعد.د،19ألملقرنفيالمعرياالجيش!كتابعن،154ص
.2،،ص.1967الاسكخ!رجة

.194صاجالسايىالمرجععلىجواد.د(24)

.01هعى9641دمثق4أ،لصربعنريةالعسكراملحياة"ي!نماحسان.د(25)

.19عىالسابقةالمقالةن!لايرصفأحيد.در،11هصنغمهالمرجع(م6)
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!معيرةبكراتمملوءةمجوفةلكنها،المنجنيقحجرثشبه:نعاسيةقنابل-!ه!

يىالمنثارقنابلوتقابل.وغيرمصاوالمصعلكىطف!لامثلمشتعلةومواد

.وقمنا)72(

للاشتمالقابلةموادمنيجبحعننتملأعاديةقواريرومي:الزجاجقنابل-4

المحرقةالقنابلتقابلوهى.وغيرماوالكندسوالكبريتوالنفطالدهنمثل

.اليوم

منها؟:الغازاتقنايل-3

ودهنوالصغالاسودالكبريتمنكراتمى:المضيئةالقنابل-11

سواءمثشعلةتبقىرمومااذا.المطبوخوالنفطوالنورةوالزرنيخالبيلسان

.الارضعلىوقوعهاأوانطلاقهاأثناء

رنيخوالقوالافيونالكابىيتمنكراتهي:الغانعهالمنايل-2
يستنشقهالذيالهواءيفسدحتىالريحمهبفييجعلونها،الازرقوالبنج

.المدوجند

المدقوقةبالخورةمص!وءةكراتمى:لللمموعالمسيلةالقنابل-3

غبارويتصاعدوالم!علىيرمونها(الحيوالكلسالؤرنيخمنمزيجومي)

.القضاله)82(عنفيعنعهموالعيونالأنوفالىالكلس

حبت،سورياختراعمنأيضامي:بالاغريقيةخطالمسماةالنار-6
اختوعها؟كالينيكوس"اسهبعلبكمدينةمنرجلاأن،جييونءالمؤرخفيكر

الاششالسيعسائلومي.الميلأدي)92(السابعالقرنفيالرومالىونقلها

أوارما.منيدتزالتىالصصوغبعضعلسهاوزادواالعربعرفها

نواعها:بأنيقاي-7

.الحجارةقذقمجالق-1

القنابل.قذفمجانيق-2

النارية.والكواتالخفطقذفمجانيق-3

وغيرها.والعقاربالافاعيقذفمجافيق-4

والامراضالاوبئةلنثر:والعازوراتالمممقذفمجانيق-5

.(02)ثوميةالجسالقنابلتعادل

.46-4،ص"الالملامفيالمملاح،اكتابعن135صنفسهالمرجع(م7)

.136عىنفسهعج!ملا(28)

يمال!مهالاالتن!كتابعن70،ص9ج14ملحقالسابقالمرجعالبستانى(29)
."179ص1ج

!نيئ-المبعناءةفيالانيقيمابمحطوطةسلزص"مقالةحباطةءلئمحع!(30)
.198،،19عددالاملامنهجمجلةعن!،الزردكالهشأرنبغالابن
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غازاتضفطبفعلالمقذوفاتقيهاترسلأنابيبمى:المداقعأوالمكاحل-8

حديدمنقببن!عنهايرمي!التىبأنهاالقلقشنديعرفها.المشتملالبارود

.(31)"ر!للمائةعلىيزيدماالىبالممريأرعلالعشرةزنة

ميبيهالعسالاقطارمنواستخدام!االمكاحلصخاعةأتقنمنوأول

اياسابنوصفوقد4قيتبايالسلعلانعهد"وخاصمة،مصرفيالمماليكدولة

المهلوكلالسلطانبحضورمدفعلاختبارتجربة4مصرتاريخ"كتابهفي

السلطانهـرسم868لهسنةشوالسنعشررابعالثلاثاءيوموفي"بقوله

بقلعهالحلبيابىاميمالايشاذللسلعلانسبكهالذيالسلطانيا،دفعبتصربح

خهسةوبالذراعشبراعشرخمسةعلولهان":بقولهالمدفعووصف.؟الجبل

ذرأعونصفأذرعثلاثةفومقووسع،ذراعوربعذراعونصفأذر،ع

مثرفمضلعواحدةقطعةوهو،ذراعثلثمننحووسمكه،دوراذراعوربع

المرمىحجروزنة،بالمصريقنطاراوسبعونفعائةزنتهوأما.الشكلحلو

.(32)؟مصريار!للاوثلاثونسبصةبارودهنةوزبالمعريقناط!!بمةأربه

الناريةوالصواريخالمدافعصناعةالعربطورلقد:البارودصموار!-9

عنالحديحثوأخغ.جيدااليهاتعرفقدالغربيكنلمالذيالوقتفي

قيالشرقزارالذيآبىوكييهانبرقى)الفرنسىالرحالةكتبهبعاالبارود

.بيروتفيأعيادممباحدالمسلصيناحتفالوضه!ت"ع!ثرالخامسالقرن

والمدافع،طروبةفرحةال!ثوارعفيتسيرالجماعاتفكانتمساءالاحتفالبدأ

ارتفاعابلفتالتىالصواريخوأطلقت،بالعيداحشفاءالقلعةمنتعللق

الىممىوحملت،الصواريخهذهسعلىأتعرفأناستعلمتوت..كبيرا

مغياسعلىصنعتمتىهذهلأنذلك.منهااه!خصونماذجعلريقةفرنسا

(32)

.127ص2ج"الاعىعمبح"كتابعن1ء7!صالسابقالمرجع،!خدي.أ.د

لمالسادسطالقىفيالبارودعكناعة"عنكغ233ر640=رعللمائة=القنطار

.ح71عىالودودعبد"بععاةعر

"لامالاصفيلسلاح11"كتابعن159-158عىهم!ففالمربع،هـي.أ.د

الاسلحةءالابقة1زكلالرحنعبد.دمقالةوكذلك،زكىالرحمناعبد.د

انساطانعهدفيجرتأعلاهالمذكوضةالتجربةوأن!19.ص"المدفعيةا،لنارية

بىديتضريابنفىكره.م1467و1461بينما!صرحكمالذيخوشفم

3ج"ضو"كاوالايامصىفيالدمورحوادث!افي"بوبر!المشفرق0يتحقيق

.م193معامكاليفورنياجاممة!ملكعة،476و474ص
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فياقامتيأثناءبلغنيماومذا.بالبحرالسقنلحرقاستعصالهاأمكنكب!

.(33)"الشرقا

ثعرةأثصتماأنه"وهىعلميةحقيقةالىنخلمىتقدمصا:تججة

تلكازدمارفيطولىيدالاسلاميةالعربيةللأمةكانالاالحديثةالحضارة

."علمائهابيدوترعرهانموهاوةر!ثلا

*.*

مدن!زيادةنقولاكتابعن20و19عىإلم!ابقةاالمقالةايلحسنيوسفاحد.د(33)

!؟ذفيهازكىا!لرحمنعب!.دومقالة،196،بيروتا"لعللي!ةدار"عربية
ايتا.البارودااولصواعقالليارودلصوا،في
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جعلمراا

الغني.ااد!علبيبمصنئ،العربعند"لكيمياء"

.،جالتستانيابعلرسالمملم،المعا،رفدائى،"

.وجديفريدكد"ينالعشراالقرنممارفةداش"

أحسان.د"عامألففيييالعسالجيثى!و1"العربعندالعسكريةالعياةء

.9621المحهالعسكرياالمسرحفيالتونسىالكماكاعنماررللاستازساضرة

الاسكدريحةالهـصروجىكودكد.د"عثرالتاسعالقرنافيالمعريالجيش"
9671.

الاثريةألحولياتامجلةيوسفمحمدا!ودودعد"حماةفيالحارودصخاعة"
آو1الجزءا18جلدوالمتاحفالآثارسديريةشا!عا-السوريةا؟لعربية

.1968لصام

ثابت.نعما،ن"إلعباسيةاالدولة1(نياالجن!يةء

على.جوإد.د،941صجا"الاسلامقيلالعربتاريخفىالمفصل"

الزردكاضهنبقاأرلابن-المجانيقعفاعةفيالانيقكتابسخعلوعلةملخص!مقالة
.21985ك،19عددالاسلامنهجمجلةعنخياعلةعليمحمد

ب،معة.السنا!!ويأحص!.د،االمربيةالشكسولوجيايختاضالىلح!ص!مقالة

.؟97،حلبعاديات-االتراثمعه!-حب

ءمد.د"الوععلىالسورأثنانيومعريةءطورفيوالمدفعيةيةالناراالا!كلعة"مقالة

.1979-؟978حلبعاديات-زكلالرحهنا

""4ح!3ـه66**4،4ح!*"3*قه*،ءأك*!"4ععلباروراختراعواالمربا!الةمقا

.1978حبعاديات-زكفىالرحنعبد.د

*.*
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العربيالتوانمصادربينالكيميائيةالتقطيدعمليات

العديثالعلمومراجع

الزعيمشفاء

حلبجامعة-القراعةكلية

منحققوهوصاالكيمياءعلوممجالفيالمسلعينالعلماءابداعلمل

كلفاققدالاقدفيعلومعلىمستبةمستحدثةوعلرقبامرةاكتشافات
العلهاءمنكثيراأنشكولاالمختلفةالممرفةوفنونالاخرىالصلومفروع

وابتكارالكيميائيةالتحاليلضروب)بتداعفيانخوعلواقدالمسلصينالعرب

وتقطيرالمؤتلفاتواتحادالعناصرومقجالمركباتاستخباطفيعلميةاساليب

المركباتمنالكثيرواذابةالممادنمنالكثيروتكليسالابخرةوتصعي!المواد

الناسغالبيةلدىالمألوفمنيكونولقد.زسانهمفيعرفتالتيوالاتحادات

والمناراتالكييياءمجالفيالعاليالصرحبخاءفيساممتالتيالعلميةالعممأن

أمثالومشهورةمعروفةتكونتالملماءمنمترادفةلأجيالالهاديةالمشمة

وغيرهم.!عميناوابنوالرازيحيانبنوجابىيزببنخالد

العلماءمؤلاءحققهاالتيالعلميةالانجازاتاستعراضفانجدالولا

والجه!الوتتمنالكثيرويستنقفضخصةمجلداتالىيحتاجالكيمياءمجالفي

ال!لماءتبارىشهيرةكيميائيةلعمليطسنتعرضالعجالةمذهفيفانخاولذلك

التقطيرععليةوهيخصائصهاوتبيانألغازهالكشفوأساليبطرقابتكارفي

الحاضر.الوقتفيالكيميائيةالتحليلمجالاتفيكبرىسنمميةلهالما

:ف*!ل،،،مب*هالتقطيرعملية

عنعبارةالحديثةالمراجععرفتهكصاالشقطيرعمليةأنالمعلومورن

ال!اتجالسائلجنىثم!لجردفيجديدمنأبخرتهوتكثيفبالغليانسائلتبخير

هامين:أمرينالىالتقعليرويهدفالتكاثفهذاعن

.المادةفقاوةمراقبة:الاول

طيرانها:ررجةاختلافالىاستنادابعضابمضهاعنالموادفصل:الثانى
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والزاجاتللاصلاحتصلحبأنهاالتقطيرععليةالتراثيةالمراجععرفتولقد

أصبحتفاذاالسماءتحتليلةالمساءواتركهعنديةوتن!أيهماشئتتاخذأن"هو

وثالثةثانيةوتسحعههي!نتفميجفحتىساعةماءبقليلالثغلواسحققطر

.قطرهثمءا!سلاتحتليلةهك!تتوساعةبهوتسحقهمنهالمقطرعليهوتصب

بالمقعلروزنهفيداددامفهمامرةكلفينهوقمرارأبهافعلاحتجبتواذا

التقعليرعصليةتشابهالعمليةفهذه"عخهفامسكيخقعىبرأفاذأقطرة

فيالغليا!درجةحتىالمقطرالسائلتسحينتتضمنأنتىالحاليةالبسيعلة

حرارةجقأنيخترقهاالفلينمىبص!ادةأعلاهفيسدودص،تتقعليردورق

الذيالجانبيالانبوبفتحةمستوىمنأدنىمستوىالىئبقيالقخقانهيصل

بدورقمتصلالقجاجمنأنبوبعنعبارةموالذيالنازلبالمكثفيتصل

بمرورتسمحانجانبيتانفتحتانلهآصغرزجابىبانبوبومحاطالتقعلير

درجةسائلانقعلرأننريدحيخماأنهالىنشيرأنويجبالباردالماءمنتيار

مبرداالسابقبالمبردلستبدلأنفيمكنمشويةررجة150منعلى9غليانه

السائلكاناذا،!أ.وعاءأيفيالمتكثفالساتليجنىأنويمكنهوائيا

بواسعلةللمبردالثانيالطرففيمثبتآخرتقطيردورقفيفيجمعجدأطيارا

قطعالتقعليردورقالىتضافوقد.مائيحمامفيومبردالفلينمنس!ادة
فوقماحالةولتجنبمنتظمغليانعلىللحصولمثلاالمساميالخزفمن

الميالحرارةدرجةميماساثلغلماندرجةأنالمعلومومن.السخونة

الخارجي.للضفطمساوياالمبخارترتوفيهايصبح

-،!ولحدتحاكيالحاضرالوقتفيالتقعليرعصليةوصفأننجدومكذا

سجلولقلءزمانهمفيالمبدعونالمربع!ماؤناوع!فهاالتىنفسهاالعملية
منلكلووصفومامفصللك!ثبالتقطيرععليهعىملاحظاتهمالعلماءهؤلاء

التالية:والموارالمركبات

:الاملاحتعليلباب

جقءاواح!كلمنالقلىوملحهندياوملحامراوملعاطبياملحاخذ

يفلقحاداماءيقعلروقعلرهةبول!رلابوحللبللوريانوث!ادراالجميعومثل

ساعته.منالصخر

الؤيت:تقطيرباب

ثلثايذهبحتىأبيضحرعلينقليلمعماءفيوا!لبخهشئتماخذ

مراتثلاثفىلكبهوانعلوالطينالماءعليهوجدرصفثمثلثهيبقىالماء
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الرقيقالمحسومثلتجملهمابفرفورهعليهوانثروانبيققرعةفياجعلهثم

.الخاربهيشتغللمحرنتهاذاثمحتىمراراذلكبهافول.وقطره

يجرىلمامعاثلةأنهانجدالزيتتقعلبرلعمليةالرائعالوصفوبهذا

صورةفيتكونماغالباالتىالعصويةالمركباتلمعظمتنقيتهعمليةمنحاليا

منتفصلالتىالمركباتقلكعلىالقولمذاوينطبق.نقيةغيرسضوبة

شكولا.المخبرفيتحضرالتيالمضويةوالمركباتالمختلفةالطبيعيةالمصادر

تلوثالتيالمخصلفةالشوائبازالةهىبهاالقياميحبالتيالصعلياتأولىأن

بطريقةذلك)جراءويجبنقيةحالةفيعليهاالحصولأجلمنالعضويةالمادة

ذلكمنالتحققوعند.العضويةالمركباتنقاوةفيللشكمجالاتدعالا

الحناصرلممرفةءاب7)،أءاد*حلأاء*!3،4الوصفيالتحليلباجراءالبدءيصكن
ء!ده!(،ط،ج7حلأ،ء"!3،9الكميالتحليلتنفيذوكذلكالصضويللصكبالمكونة

ضها.لكلالمئويةالنسبوتحديدالعخاعرتلككصيةلتقدير

الماء:تقطير

ليصبحللماءتقطيرمنيجريماالكيميائيةالتقعليرعلياتأثمهرلمل

يغليحيثوبسيعلةسهلةالماءتقطيروطريقة.الكيعيائىللاستخ!امصالحا

المقطرالماءعلىفنحصلمغبارفيتكثيفهطريقعنالناتجالبخارويجعالماء

التيالزجاجع!فيحةعلىيتبقىبماشبيهراسبالغليانفارورةفيويتبقى

الموادهوبقىالمقوالرا!سب.علفيفةرواسبعليهاوتوكالماءعنهاتبخر

منهيتبقىولاكلهيتبخرفانهالمقعلرالماءتقطيرأعدناواذا.الماءفيالمنحلة

كليةوخالتصاصانقيماءالمقطوالماءأنعلىبلمعااملاحأورواسبأي

الافبيقاستنبعلواالذينهمالعربأنالجعيعلدىالمع!وفمنالاملاحمن

موقدعلىيوضعمعلقم!دنيمرجلمنيتألفوموالاستعمالقيدهو!ضوو

الشكلحلنونىأنبوبالىضهالابخرةفتبعثالمراجلفيالماءويغلىعادي

يجمعبفتحةالانبوبمذاويختهيالاعلىالىالاسفلمنيمرمائيبتياريبود

الحديثةالاجهقةكلفانشكوبدون.يدالتبسا!سوبةفيالمتكاثفالماءمنها

وتحاكىنفسهالمربىالانبيقمبدامنتنطلقالماءالتقعليرتستخدمالتي

.الماءتقطبرفيعلريقته

النفعلى:تقطيرباب

التالية:الخطواتيتضمئالنفطتقعليرأنالتراثيةالمراجعقذكر

مرارابهوافعلقعلرةو1نوشادربمثلهواعجنهالاسودالنفطهـخذ

عس،تاتصرالمؤ-22،-
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بالط!و!!جخهالاسودالنفطخذأو،النارمخهيشتعللمالماءمثليقعلرحتى

!ثا!يقطرحتىمرارابهافعل.وقطرهالحسومثلتتركهحتىالابيضالحر

."النارفيهيشتعللمالماء

التفطيرعدادفيتسلكالنفطتقعديرعصليةفانالحاضرالوقتفيأط

غليانهانقاطفيمختلفةسوائلة!عفصلبواسعلتهانستطيعوالتيالمجقأ
ب!ضا.بعضها

مختلفةميدروجينيةلفحوممزيجمنيتكونالنفطأنالمعلومومن

السلسلة-فياتالمشبمةالهيدروكربونيةالمركباتيحويفبعضهمصدرهبحاختلاف

الهي!روكربونيةالمركباتمنعاليةنسبةكلالاخربمضهايحوي،بيناالمغلقة

العطرية.

نحصلتدريجياسغزابةالحرارةمندرجاتفيالخامالنفطتقطيروعند
التقطيريويجري.ايضاتريجىبشكلكثافتهاتقدادهامةنواتجعلى

نحصللطيفبشكلالنفطتسخينوعندالنفطمصفاةتعىفخمةأجهزة
خ+!ات+إلات+!والبروباناش+*.خ+لوالايتانح*لكالميتانأولاالغازاتعلى

ئلسواشكلعلىعالضغطتحتتجمعأناماومذه6آكانرامخ!2،حدكأخضوالبوقان

حسبالنفطتقطيرعملياتتتوالىولقد.الهواءفيتحرقأنأومميعة
التالية:باتالمريعلىنحصلبحيثالمتدرجةالحرارةدرجات

التيالسوأئلوهى:الخازولينأوالبنقيناوالخفيفةالايتيرات-

.م70-20الدرجةبينماتتقطر

التيومى.اللينروئينأوالبترولروحأوالمتوسطةالايترات-

.(مئويةدرجة120-7ء)بينماتتقعلر

بينماتتقطسالتىومى:البترولزيتأوالثقيلةالايترات-

.(مئويةدرجة021-175)

280-17،)بينمايتقعلرالذيومو:المصباحزيتأوالكاززيت-

.(ضويةدرجة

360-آ80)الدرجةبينماتتقطرالتىوهى:الثقيلةالزيوت-

.(مئويةدرجة

الحراريةالمجالاتفيتجععالسابقةالقعلارإتأنبالتنويهيرالبومن

المختلفة.
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ويقاسة!حعلىخاعةصدرجةسعلوانة1قيمنهاكلعلىيتحصلبحيث

كثافتهاتحسبوكذلكالخامالنفطفيالمئويةقسبتهاتحسبثمحجمها

البارافينعلىتشتملفانهاوبواقمخلفاتمنالتقطيردورقفييتبقىماأما

الخفط.وكولوالزفت

.المازوتعلىسمحصلفانما!م030الدرجةفيالنفطتقعليرتوقفاقاأما

:العادالقليماءباب

تقعليركيفيةعنالحديثالعربىالعلهمىقىاثنايتصدىإبابامدافي

اثناعليهوتصبرطلاالابيضالقلىمنخذءيليمايذكرحيتالقلىماء

رطلعلىوتصبهوتصفيةفليةتفليهثموليلةيوماوتتركهماءرطلاع!ثر

ثممواتسبعذلكبهوافمل،وتصفيهوتغليهوليلةيوماوتتركهمغليآخر

كا.ألطلقبهيحلالذيفانوارفمهقطره

والمخففءالمهدىالاثرذاتالمغنزيومسليكاتباسمالآنتدعوهاساوهو

.الاعلفالأرجلفييةالجلدوالتسلخاتوالتهيجاتارللاحصر

:البافالتقطيرأوالاتلافيالتقطو

عنالهواءعنبممنلالطبيميةالموادلتقعليرتستخدأالطريقةومذه

عنالناتجةالغازاتوتكثيفحافبشكلالهواءعنلبمعنتسغينهاطرسق

بالتقطير.بعدفيمافصلهايمكئمركباتعدةمنمكولةسوائلعلىللحصولقلك

تقطيرهيجريحيثالخضبالمقطرةالطبيعيةالموارتلكضصنومن

وهوالناريالخشبحسضوتشكيلللاشتمالقابلغازعلىللحصولاتلافيا

نحصلوكذلك.والخلون+ءححاالميتيلىوالكحولالخلحمضسنمقيج

نواتجوتفصلهذاالخشبوفحمالخش!قطرانعلىالتقمليرعصليةنهايةفي

وميالمتعلايرةالسوانلأبخرةعنالفحمغازبفصلبضهاعنالتقعليرعملية

المركبهذاويعتبر.الفموقطرانالخفيفةوالزيوتالنشارريالسائل

المكوناتمنعددعلىلاحتوائهنظراالتقطيرععليةنواتجأمممنالاخير

والموادغاب!عالاصناعةسثلالصناعاتمنكبيرلعددأساصاتشبرالتىالهامة

عنمكوناتهلفصلتجزيشياتقطيرايقعلرولهذاءالصابيةوالموادالمفرقعة

النهاية.فيالقاريتخلفحيثبصصابعضها
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علىأيضامكوفاتهضمنيحتويالفحمقطرانأنبالذكرالجديرومن

التالية:الزيوت

(ح6*؟)البنقينعلىويحتويم!170درجةعندويقطر:الخفيفالزيت

+حا(!(حن!)!)يلينلزاو(-7آك!ح!يو،ينلولتواو

"م231-170بينماويقطس:الكريوليكزيتأو:المتوسطالزيت

أح!"ؤالاوالبيريدين()!+اتحوالنفتالينأبممءأ+يأ(الفينولعلىويحتوي

درجة370-230بينماويقطرةالانتراسينزيتأو:الثقيلالزيت

(!ط"!ح+!.ء"الاالكريزولعلىويحتوىمئوية

درجة400-370يينماويقطر:الاتتراسينزيتأوالاخضرالزيت

(خ1"ا*!نتراسيناصكبعلىويحتويمنوية

التقطير.عمليةنهايةييتخلفماوهو:القار

رأسية،أبراجفيالحجريوالفحمللخشبالاتلافيالتقطيرعمليةوتجري

أكيالحجويالفحمتقعل!أبراجفوقاالقطرانتقطيرأبراجتوضعحيث
وفيالحجريللفحملافيالاتالتقعليرعنالناتجةالساخنةالغازاتتستخدم

الساخنالقعلرانبجعلالطريقةمذهوتسمح.للقعلرانالتجقئييالتقطير

أبخرةمعهافتحولالساخنةالغازاتفتقابلهالتقطيرأبراجأعلىمنيتساقط

.البرجقاعالىالقاريسقطبينسايوتالق

:الكعولاتتقطير

)ففروحأحيانايسمى(ا!*!ء*)الميشيليالكحولأنالمعلوممن
كمماالههواءعنبيعقلالخشبتقطيرعنالناتجالخشبقعلرانفييوجدلأنه

أح+!ه*)الميثيليالكحولعلىالحامضيةالخلاصةتحوفيحيثسابقامعنامر

الميثيلواصيتان(ق47؟أش03+)الخلوحصض("تأر+شههح)والا!ون

روحفينتجالكلسكلثانياثماولاالخلاصةهذهرلعقتو(اش+وا!ههح+!!

منللتخلصبالماءالقطارةتمدد-مثيليكحول%93علىالحاويالخشب

اءكحت+الكبريتيكحمغىمعتقطرثممتبقيةتكونالتيالشائبةالزيتيةالمواد

نقي.متيليكحولعلىبعدمالنحصلالفعلالاساصيةالموادمنللتخلص
حءالكربوناكسيدأولتقاعلمنأيضاالميتيليالكحوليصنعومذا

التالي:التفاعلحسبمرتفعضغطوتحتوسيطبوجود+!الهيدروجينمع

ط!سو
!م+2+!*ي!ء!س

ضغط
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بروحأحياناىع!يفالايثانولأو(خ+،ظ+،،ء+أالايقيليالكحولاما
.أخرىنشويةموادأيةأوالدبسأوالسكرتخمرمنانتاجهويمكنالخمر

لنحصلأخرىمشروباتأوالبرةتقعليرمنفورايتشكلالكحولأنالمعلومومن
أعلى.كحوليةنسبةذاتمنتجاتجكللى

مزيجاتعطيفانهامجزءاتقعليراسباشرةالمخموةالمحاليلقعلرتاذاأما

وأالتجاريالكحوليسمىماء%5وايثيلىكحول%9،منمكوقاكحوليا

الصناعى.

التجاريالكحولمنالمعللقالايثيليكحولعلىالحصولأريداذاأما

.الصوديوممعثانيةثمالكلسمعأولايقطرفانه

بكمياتفيتشكل()*ء!+شا!*!ل+حالنظاميالبروبيليالكحولأما

.!!د!هلح،5،1الفوزيلزيتكليوجدأنهأيالكحوليالتخهرعمليةأفناءصشيرة

ذراتمنأكبرعددذاتكحولاتعلىالتخمرعمليةمنيحصلحيث)
باختلافلهالمكونةالكحولاتنسبةوتختلفالفوزيلبزيتتسهىالكربون

مذايستممل.مجزأتقعليربععليةمنهويستخلص(المخمرةالموادنوعية

أيضا.اللدائنصناعةوفيكمذيبالكحول

ث!ملتوالتيالكيميائيةالتقعليرلصعليةالهائلةالاستعجالاتأنشكولا

منبالكشيرراعةوالقوالتجارةالعناعةأفادتقدد!لايحصرمالامركبات

.الاستخداموالشائعةالاغراضالمتباينةالفواثذاتالعضويةالمركبات

التقعليرطرفاستنباطفيالمسلمينالعربال!لعاءاباعفانوبعد

فتحقدالتاليةالاجيالأذهانتنويرفيواطمهاماتهمالمختلفةوالموارللمركبات

فيصجحت9التىالبامرةالافجازاتيحققكيالحديتللعلمواسصةافاقا

شيوعاوأكثرماالطرقوبأيسرالكيميائيةالتقمليرعملياتعنالجعيعمتخاول

واستخداما.

هـ4051الاولىجيادى28فيحلب

م1985/2/19
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جعالمرا

عصىد.دحاصد-خليفة.د،يزاالصنعيدأفي.د،مسلفىعيمىأبىاميم.د

.لاولا:ءأبا!إتقللأف!ا)العاسةالكيياءا:لغنىاعب!

.م1962العالمىا)ملمتطورقيوآثوهبس!لاأعنداالصلم؟ميليألرر

.الاسرا!وسالاسرار:بكرابوكاالرازي

.م9761-يةالصضموالكيمياءا:علي*حمط،يةحور.د

.م691،يةارلمضهوءلكيعياا:ترصوبى-ك-يار

.م197لابس!لاعن!ال!لومتاريخيخاىراساتةنجيبحكمت-الرحنعبد

.م9731ثىهمآو،تهبأالوازيبكرابو:اتفرافائق.د

م1982العضوية"لكيي!ءفيتجارب:محعودكصال.د

.م1935حيانبنجابىرسائلمختار:برل-كراوس

.م1971تقدولفيالعربلما؟دملعاءودوشا/لعلمتاريخ.ألحليمعب!مختصر.د

*ء*
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الايوبيالعهدفيالسوريالغزف

السوميلطفيالاستاذ

سورية

حياةأجل؟منمستمربجهدالانسانحياةمنالتاريخيةالمرحلةتتمينن

ال!قيينيةالرسومياستعمالالانسانيدءوأولحلفتلفخارفعنذ،أفصل

مزيداأنالمع!ومومن،اليوميةحياتهييستعملهاالتيالفخاريةالاوانىعلى

كانتكما،الامامالىحديدةدفعةدوماللفنيعطىكانوالرفاهالاستقرارمن

أبدعهماممظموراءأخرىجهةمنالماديالرفاهوحاجاتجهةمنالدينيةالحياة

يمة.الفالحصورفيالانسار

فالهالتاريخيسيافهاضمنالبحثموضوعالمرحلةنضعأناجلومن

العرييالفتحمنذسوريةبهامرتالتيالمراحلعنبايجازالحديثمنبلأ

الامويينعاصصةأصبحتالراشديةالخلافةمنقليلةسنواتفبع!م636عام

ملكهمعاصصةالصباسيوننقلحينم750عامحتىكذلكوفللتم661عام

ححبينذلكبعدتنقلتثمم850عامالعلولونيينحكمفيلتدخلئمبفدادالى
كما،نكيينوالقوالفاعلميينوالسلاجقةوالحمدانيينالاخشي!يينمنكل

حملاتالىبالاضافةذلككل،صوريامنأجزاءب!غىالصليبيوناحتل

بافطاكيةاحتفظوابينماوجيقةةلفتىسورياشصالاحتلواالذيننطيينالبيق

يدعلىالايوبيالحكمجاءوأخيرا.م968عاممنبءاعاممئةمنلأكثر

وظلت9171عامالفاعلميةالخلافةأسقطالذيأيوببنيوسفالسلطان
سغطتأنلبثتماأنهاالا1250عامحتىالايوبيةالدولةمنجقءاسورية

الشماليةسوريادمرتحينم1259عامالمغوليدعلىبربريةمجمةاعنفبيد

نأالاوقنمهصرينوالرصافةوبالسالرقةذلكفيبصاكاملاتميراالشرقية

فيصوريةلتبقىبفلسطينجالوتعينفيالمخولدحرمىتمكنواقدالمصاليك

.1516دابقمرجمسركةد!بالعثمانيينالاتراكبيدسقوعلهاحتىحكمهم

الفخارأوالخؤفصشاعةتاريخالىننتقلالكاريخيةالمقدمةهذهبمد

القطعبعضأنالممروففمنالقيشانياسمأحياناعليهيطلقوالذيالمرجج

المهدمخذعرفتقدسورياأنكماالميلادقبلالثافىالالفاليتمودالمزججة

أحذوعنهاوالاحصوالاسودياللونينمرسومةفخاريةوان1بانتاجالفيخيقي
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تعثلالتيبىسومهاكببراتعلورالدييمتطورتالتىالصناعةمذهاليونانيون

نشامدثم.(1).رقماللوحةفيكصاالحربيةبأساعليرهمتتعلقأودينيةمشاهد

الىتخسبوهىلأ!،لاورأولء*-ء**كاالرومانيةالسوريةبالاوانييسمىما

فيجاجمزججهفخاريةجورالاحيانأغلبفيوهيالاولىالميلاديةالقرون
الجررتمذهبحضأنعلىش!حصيةبصورةاطلحتوقدأصفرأوأخضر
غيرظلصناعتهامكانأنالا،السبعيناتأوائلفيالرقةمحافظةفيوجدت

ولقد.(2)رقماللوحةيالاوانيلهذهمثالأوتشامدالانحتىمعروف

ده!لافيتطورتكيفسنرىمحفورةينقوشالمرحلةهذهقطعبعضزيخت

بتلك.مذهعلاقةعنالمعلوماتنملكلاأننارغمالجمالفائقةقطعالىالايوبي

قطعاالامويالعه!ايالعربيالفتحمنالاولىالمرحلةلناتتركلم

منأنالاالصناعةلهذهالمشص!ةالسلسلةنتابعانخلالهمامننستطيعكثيرة

خزفيسمىبصامتمثلةالعب!سيالعه!فينشطتقدالخزفصناعةانالمعروف

فيمثيللهيوجدلموالذى(3)رقماللوحةفيكصا"سامراء"راىمنس

منانطاكيةفيوجدتقدالمكسورةالقطعبعضأنالاالآنحتىسوريا

مستوردةقطعولكنها968عامالبيزنطيينبيدسقوعلهاعلىالسابقةالمرحلة

.حالأيعلى

والحاديالحالهثرالقرنينفينيسابورالىالمنسوبالخقفمننوعاثشهرثم

يعلبقةبهنمحمرفخارمنالقطعهدهوتصنع(4)رقماللوحةفيكماعشر

بطبقةتزججثمواحدبلونأومتعددةبألوانفوقهايىسمثمبيضاءرقيقة

جمهور!ةوفيايرانشمالىالصناعةمدهترث!تناولقد،الزجاجمنرقيقة

الىوتنمسب.الاسلامىالعالممنجزءاالوقتنلكفيكانتالتىاوزبكستان

والاسودالاحمرباللونينالمرسومةالفخاريةالجرربمضعشرالحاديالقرن

ومى(5)رقماللوحةفيكماسورياأجقاءمنكثيرفيمخهاالكثيروجدولقد
حجومها.فياختلافمعالتزينيةتفاصيلهاومعغلمشكلهافيمصماثمةجميعا

وكيفالخقفصشاعةعلىطرأتالتيالتعلوراتنتتبعأنسنحاولوالآن
فيأمكنحتىالاخرىتلوالواحدةالتكنولوجيةالعقباتعلىالتغلبأمكن

عاموبالسوالرصافةالرقةخرابوقبلعشرالثالثالقرنمنتصفحوالي
.الخقفمنوالمتنرعةالهامةالمجموعةهذهعلىفحصلأنميلادية1259

خلعلهالىيهتدواأنللخرافي!أمكنعشرالثانيالقرنمنماوقتفي

الابيضالعلينمنجؤءمعالارفيالكوارقز)1(منأجزاءعشرةمنتصكون

التيتقريباالخلطةنفسمىمذهأنالغريبومن،الزجاجترابةمنوجزء
ذلكمنذالاستعمالقيدالخلعلةهذهاستعرتفهلالمصريينقدماءاستعملها

السؤالمذاأنيبدو؟بالتجربةمجددااكتشافهاأعيدأنهأم!ي!بلاالامد
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الخلعلفالثي!بعيدحدالىتشبهالخلطةهذهوانكا،اجايةبدونم!يغلل
!!امنمنابدولا،عشرالثامنالقرنحتىالاوربيونيشلهاظل

تىجمةمسترةبصورةحاولواقدوايرانومصرسوريامنكلفيالخقافينأن

.حلىللحصولسشمرةمحاولاتالىالصينيةالبورسلانبعجينةأعجابهم
!عداححا،يشبههاما

رراناصة

كانخعهدي!خلالالصينيةانقطعرديسخوكانلاسلامياالعالمأنالمصروفومن

!لخعاجافشلواأند!بهامةئلابنتاجافيفاافونجحخزولقدبعدمماومانغوسو

اعحط4"الزجاجفوقالمعدنيةالاكاسي!استعمالفيتفوقهمرغمذاتهاالعجينة

تك!الازرقلأاللونلانتاجاستعملتالتيالكوبطتأكاسيدأنحتىالزجاج
!من!همط!!ياله!/محد!يلمحمداقرزلاامادورستواماعن!لصينافيسصيتقدلقجاجا

بعللاعة!مالبيضاءالصينيةالبورسلانيةالعجينةعنخقافوفااستعاضولقد

منتا!بعليقةأوسامراءخزففيكماالابيضالزجاجمنبطلاءالقطعة
ايمهممكقالطلاءمذاساع!ولقدوفارسوالرقةنيسابورخزففيالاييض

لحازط؟دا!عقمنهنابدولا.اللاحقةالرسملعمليةأفضلسطحاععلاء

اعأ!لمت:لصنعا

بئ!لطلمحبةالبحثبدايةفيعنهالمخوهالتركيبحسبالعجينةتحضر-1

وتشكهـنماامفمغأمييةالاقلالقعلعفيفخاريةبعجينةوتسشبدلالارقىللقعلع

فيبالقالبأوالفخاردولابباستعصالاما،المطلوبللشكلوفقاالعجينة

والأتجاريقوالقياديوالصحونالجررالم!روفةالاشكالوسن،الاحيانبعغى

الاوا.مذهتتركالتشكيلعيليةتتمأدنوبع!،وغيرماوالبلاطجهوالاس
يىا!.الشمسة!شأتحتلتجف

يضهحل!ةقبلعبالقعلعهذهسعلحعللاءفيفتتمتلالثانيةالمرحلةأما-2

بءض+..الحالاتض!بفيأساسيةالمرحلةمذهتكونلاوقد!بيةتراأوزجاجيةأما

"طيعلغةسطحعلىيينيةالتقالرسوماضافةفهيالثالثةالمرحلةأما-3
"!-ط!.متعددةبألوانأوواحدبلوناما

كثروهىوالشويالتزجيجععليةفهيالاخيرةالمرحطةأما-4
مئرريلا،وازا.آ.حوالىهيالمعللوبةالحرارةدرجةاناذخملورةالععليات

كما!تلفبرالىيؤديأنيمكنالمعدلمذاحولكييرينفقصأوزيادةاية
نتصوىيىك!أربدلاوهنا،للحرارةأقلأوأكئرالممرضةالاجقاءأوالكمية
انتظا!وصهيولبمدناجحةطبخةمنالانتهاءد!بالصناعشعوريكونأنيمكن

يف!ل.ظفلاتقديرعلىكبيرااعتاداتمتعدالضويعمليةوأنخاصةومشقة

سبحلىجوفيتشوىالانواعبعضأنكما،الناتجةوالحرارةالوقودلكمية
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الفخارونينظربنجاحانتهتولادةكعليةافها،صعوبةبلعهـهحمل!ونماامس+زي

وليدها.إلىالامتنظركماعشموالملىامابع!

اوهيلمينيعكنالىفكيصةبالاتقرآلقدمىلهةادلمدلاا!عنجخيعونتحدتت!!4لمالخر!نأسرلحمصفحن

علامتين:علىيتوقفالامران،إلقطعلهنهالمصنحهوالمدنالمستوردةالمدن

خزفع!ناعةوجودعلىالحاسيةالعلامةهوفوجودما-الأفىاناول!!عانيوبحصلى

وجودخلالمناه!لعالتعرفيمكنلاالخق!مقاآنواعا!آنافى+المد!نه

،الأنواعامذهعلىتدلبقاياعلىالافرانهذهاحتوتاذاإلا-فقبيالأص!إ

الصنععمليةأثناءالمخربةالقصلعهيواممهاألهلاماتهنيع!و
الصنععمليةأثناءقت!عللالتىالقطعانالمحروففمن(6)مقرأل!ط!)اكهه،ايك

ه!هخلالومن،الافىانقربكنفاياتتلقىأنبدلأبللا+!+لمهلصتكاع

هذهقلهعنعكانتي!ناالمخملفةالافواععلىنمعرفآنا!كحالقي!د

يذنريشيءيسعفونالمالعر!والجنرافيينالمؤرخينأناذقل!ن!ن!لملا

عاشااللذينالفداوأبوالحموىياقوتمنكلذكرفدقدعالصاعةحولطايمذه

ينتجكانالفخارارالتواليعلىعشروالرابععمثرالثالثالقرنأوائلفي

مزججا!رالفضمذأكانانيذكرألمولكنهماعلابوكفرأرمنازمنكلفي

اشتهرتقدانهاالثابتمنأصبحالتيالمراكربقيةعنكمف!ماذاأو!بث!ل!يبما

والباحثين.المنقبينتافا!ئتكاحسبالطثثق!ةثب!مهعه

بلضاليثع
3!**!مو*ح!كمع!*طى،ططت!*3!لاال!ق+".!!كط*ه!*"لما!يليع!عررص

بقاياوأنبلوبالسالرقةمن-كلفيالافرادوجوداكدوا"لذينوقيهمفي

علىا!نمالشصاليةالجهةوفيبالسم!يخةخرائبفيفلامرةزالتلاالافران

الىالسورفيهايتبالتىالنقطةمنمترا،.حوالىبحدض!فلم!جمهوعلى

انحسارالعيانالىأظهوهالذيالسورهذاالشرقمنبدلا2اك!ا.الجنوب

فيالمسؤولينمنأرجوالمناسبةوبهذهالمدينةمناجزاءعندمنتلك+!عنئحاص
الآثارلصومىعملمنبالسمدينةلحيايئمابصمليقومواأنالاىلارمديىية

حسيب.أورقيبدورعنهاالمياهنحساراتمنذنختوولا

الباحثونيكادإني،الرقةفيالخزفصتاعةيدءعلىإلتعرفإدوطيعطاعت

عشرالثانيالقرنمنالثانىالخصففيبدأتقدالصناعةهذهع!آنو2ل!كمي

التاريخففي1171و1691وهماتاريخينباحدذلكديربعلونوليدكاع!م

الفاطصيةالدولةسقطتالثانيوفيالفسعلاطفيالفخارينا!!عرلليفخى
يكونأنيصكىالسببينهذينمناياأنأعتف!و،ةيبوي!اط!!ا!ويذبو

منعددااتالباحثسبحعىيعتبراذسوريافيالخؤفع!!ءعصس!عة

فيهاالخقفصناعةوبأواشورياالىالايوبيالحكممنهربوا!ىالفخارين
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مذهالىمسيسينيكونواأنالفخارينطبيعةمنفليسمتهافتانلكود!يو

منجاءقدالايوبيالدينص!لاحالسلطانفانثانيةجهةومنجهةمنالدرجة

الفنيةالناحيةومن.دارهمعقرالىمنهالفخارونيهربأنقبلمصرالىسوريا

يحلبفبينماالفاطميوالخزفالرقيالخزفبينالاختلافبعضهناكفان

""،لحمطلح!انقالىجيجالتقيغلبألفاعلميالخقففيألقصديريجيجالتن

أكاسيدفوعيةوفيأحياناالاشكاليالاختلا!عنفاميكالرقةزجاجفي

أسبابعننبحثأنبدلاافين.المع!نيالبريقانتاجفيالمستعملةالح!ب

ولكنهامايوماسوردافىلهنق!ضلمالصناعةهذهأنالظنوأغلبأخرى

الفا!ميا!هدافيالصناعةمقهبمنجزاتتأثراأماالمرحلةمذهفيازدمرت

حيثوالويكاشانمدينتىوخاصةفارسبلادمعبالملاقاتتاثراأومصرفي

هذهخزفاليهاينسبالتىالرقةمدينةوخزفخزفهمابينواضحشبهيلاحظ

العالمأقطارمنحتلف!بوالتجاريةالنقافيةالعلاقاتأنالمعروففصنالمرحلة

يتراذوالادباءالملعاءتراجممنذلكويب!وام!شأعلىكانتقدالاسلامي

واحدمكانفيكلهاحياتهعاشاورأسهمسقطفيماتمنبينهممننجدأن

ثانيةناحيةومن،الحدودوحواجزالسفرجو)زاتبمدوجدتقدتكنلماذ

الىيشبهفيويوركفيأك*!مح***!طط!+فيصحقءلىمرسومطائرهناكفان

بنىوالذيبمث!قالنوريالبيمارستانجدرالطاحدفيآخرعلائرابعيدحد

الفاطميةالدولةسقوطعندانهأيالفاعلميةالدولةسقوطعامأي1171عام

كصاالسقوطلهذانتيجةمذهـالصناعةقكنولمسوريةخزفعشاعةمتاككان

البمض.يعتقد

الىالصناعةمذهوتنسبالفترةتلكفيسوريةصناعةمناككاناذن

،حط!!3!ال،+كال!!7!حايه*!ألالمنقبينالنسبةهذهمنأععلىوأولابرقةينةمد

:يقولوالذي

ن!خزفقطعتتخاشالواقعةوشقيقتهاالرتةالبلدينأرضمدىعلى"

ا!فحالارضفيشىالمسورةالمدينةأجقاءم!ظموفوق،المحصديةالمرحلة

وذالرقةسيراميكءنالباحثينالفلاح!حفرياتانهامنتعلمةغيرومقاطع

الفيرالقعلعمنعبيرةلقياعنمذاعملهمأثعرسنواتبضعومخذ،الامصية

ميهذهانورغم،اوروبافيالآثارتجارالىعلريقهم!ظمهاوجدوالتيمكسرة
ولقد،أحياناتملهررالتلاالمحفوفلةالقعلعبعضأنالانادرةحن!فربة

المننلالمفيسالزجاجمناثنتيناوقطعةالىبالاضافةكبيرةمجمومةرأيت

أفرانفانالحالاتض!حبوفي6الرقةفيقضيتهصاالذيناليومينخلالبالذهب

وجررازيادينرىأنالعلبي!يلهنوان،للعيانظهرتقدألاصليةالمحامل

الفخارين.قبلمنبميداملقاةالصنعأثناءممعللة

الرقة.خقفأنواععلىفر!تلامنبدلاوالآن
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منهاالقطمةجسميدهنالتيالانواعمنوهي:البيضاءالاواني-1

الازرقعادةميوالتيالخطوطببحضينتىثمالابيضالطينمنرقيقةبعلبقة

الخضرةالىالمائلالثمفاتالقاليبزجاجالقطعةجسميغطىنم،والتركواز

.7رقماللوحةفيكما

أكثرهوالنوعومذا:وتركواز،شفافبزجاجالمزججةالاواتي-2

دونجيجالتنبعصليةفيهيكتفىالاول:قسمينالىوينقسمشيوعاالانواع

باللونبرسومخرفالمقموشيوعاوالاكثروالثانىالزجاجتحتزخارفأية

زخارففمنهامتعددةاشكالزخوفتهفيوتستعملكليهماأوالاررقأودوم!الا

وأكالارنبالوسطفيواحدحيوانيرسمحيثترةالاكثرهىحيوانية

وجدتكما،8رقماللوحةفيكماالنباتاتمنمحيطصمنالنمرأوالغزال

يرفعالحيوانأنفلاحظانويعكنالطريقةبنفسالمرسومةالجرربعض
المرفوعةرجدوتكونالوراءالىبراسهيستديربينماالاعلىالىاليينىرجله

بخدوشالعضلاتوتحددكما،للنظروملفتملحوف!يشكلقصيرةعادة

واضحة.

يعتص!فهوالمجموعةمذهضمنيينالتنأشكالمنالثانيالشكلوأما

كما9رقماللوحةفيكعاالكتابةض!ببأحياناتقترننباتيةقئييناتعلى

يمكنومنا،واجذاءهاكالدوائرالهندسيةالاشكالبعضعلىأحياناوتحتوي

دقة.أكثررم!ومهاشمللالتىنيةاالايىالقطعكلواضحاصبهانلاح!أت

أنواعومي:شفافتحت-زجاجةد!عتمبألوانالمزخرفةالاواتى-3

والاحمروالاخضروالاسودالازرقميعادةالمستمملةوالالوانالوجودقليلة

الواحدةالقعلعةتحتويوقد10رقماللوحةفيكماالغالبفيالبنيالىالمائل

دونالرقةخقفأنالىالاشارةمنبدلاومنا،الالوانهذهبعضأوكلعلى

هذهكانتبينماالزجاجتحتوالاحضزالاحمراللونيناستعملقدسواه

استعملوالذيالمينايسمىفيماالزجاجفوقفارسبلادفيقستمملالالوان

الجعالالفائقةالكؤوسبمضفيكصاالزجاجيةالاوانيفوقسوريافيكثيرا

.11رقماللوحةفيكماالمساجدفيالانارةقناديلأو

علىيجلسوناشخاعمااماتصثلفهيالنوعلهايينةالتقالاشكالأما

عمليةمنافلويمثلبمضهاوانكا،الجمالأوالخيوليركبونأوالارض

قطعويوجدكما،العليورأحدأوأرنبااماالفريسةوتكونبالصقورالصيد

مخدسية.أونماتيةتزييناتناتاخرى

دونالرقةتنفردتكار:ملونزجاجتحتبالحفرمقخرفةأواني-4

نأاماالحجمكبيرةقطعمنعادةيتكونوموالاوانىمنالنوعبهذاسواما
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ومزينةالازرقاوالاخغرعادةموواحديلونملونةمحاولو1جرراتكون

السيدمجموعةمنجرهوهي12رقماللوحةفيكماالصفيالكوفيبالخط

وجودمعكسابقهامقخرفةكبيرةقطععادةفهىالمحاكلوامافرعونهنري

وأثلاثيةاماومي13رقماللوحةيخماا!كأحياتاوالمحاريبالافواسبعض

سطحعلىمستديرةفضحاتتوجدماوغالباالاضلاعمتعددةأومستطيلة
مذهنفسوفممن،للعحونتكمحاملاستمم!قدأنهاعلىيدلمماالقعلعة

سعلحهاأنالاالمحفورةالطويقةبنفسخرفةالمقالجررض!بوجدتالمجسوعة

.14رقماللوحةفيكماالبنياللسترمنييناتبتقمغطى

(نواعبينندرةالانواعأكثرالنوعمذايمتبر:اللكابيأواني-5

وخاصمةال!باحثينبحضلأنالفارسيةمنمأخوذةبالاصلوقسميتهالرقةخزف

بعضوجدتأنالىالهرانالىنسبهقد*دا+كأحولحلال!طلينآرثرالسيد

الىنسبتهفضلوكانالصنعبدائيةكانتافهاالاالفسطا!فيالمخربةالقطع

الآنالرأياصتقرفيهامخسبةقطماوج!عندما!ى*ى*لاطالىيعودالرقة

ميبلبعيدحدالىنقيةعجينةمنعادةيتكونوهوالرقةالىنسبتهعلى

القطعهذهوققين،بالبورسلانشبههالقربالرفةالىتنسبعجينةأرقى
وغالباالوسطفي!سكةأو!لائرأوبشخعىاما15رقماللوحةفيكصاعادة

قئينيهفياستعملتولقدسلسلةشكلعلىدائرياطارالوسطبهدايحيطما

عادةبي!نهاويفصلوالباذنجانى،والبنىوالاخضرالازرقهيالوانتعدة

الاختلاطمنالملونجاجوالقالالوانقمنعأنأجلمناستعملتقدلص)وف

أكثرمنالصنفمذاأنحيثالاجماعمذاخطأاحتمالالىأثيرأنمناواود

تطورتانوبعدمتأخرةفترةيخماصنعقدأنهبدفلاوبالتاليرقياالانواع
علىقدرةوأكثروالزجاجالالوانعلىسيطرةأكثسوأصبحواالخزفع!ناعة

هذهوأنخاصةالالوانبينلفواع!لحاجةمناكيع!لموبالتاليالتحكم

الغيرالتقاصيلبعضوانالواحداللونمنملقةضمنتوجدالمحفورةالفواصل

غالبا.ألوانونبوبالحفرتنفذوغيرهاكالعيونمثلاللوجوهملونة

النوعكلالاوانىهذهتشبو:(اللستر)المعدنىالبريقأواتي-6

عنهاالحديثمنبدفلاولذاالرقةانواعجميعبينرقياالاوانيأكشرالسابق

التفصيل"ببعض

الفسعلاطحفرياتفيضجاجيةقعلعفوقاللسترقطعأقدموجدتلقد

حكمالذيعليبنالصصدعبدالاميراسمعليهازجاجيةقعلحةبينهامنكان
منالبعرةاسمعليهاأخرىقطعوجدتكصا،م773سنةواحداشهرامصر

موضوعفذا!الخقففوقاللستراستعمالبأأينواما،تقريبامماثلةمرحلة

ودليلالعراقالىالباحثينمحظمينسبهبيتياايرانالىيخسبهمنفعنهمخلاف

منالنوعمذاويكادمفشىقصديريزجاجفوقروماوجدقداللسترأنذلك
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وجدتولقد،ا،سكرةالمرحمةتهفيايىانفيمعروفغيريكونأنالزجاج

فيوجدتكما،سامراءحفرياتفياللستسأوانىمنكبيرةكميةاتم
نأالباحثينبعضويعتقدأخرىوأمافىائرالبنوفيالفاطميةالقسطاع!

،869عاميبينالزنجثورةأثناءمصرالىهربواقدالبصرةفخاريبعض

الععليةهذهانتقلتالفاعليةمعرومناللسترعمليةسمعهمونقلوام883

واسع.نطاقعلىع!ثروالثالثع!ثرالثانىالقرنينفياستمملتحيتالرقةالى

كانت،الطبيعةفيالموجودةالاكاسيدمنمجعوعةانه:اللسترموما

وشويتصنعتقدتكورأنبمدالزجاجفوقالقطعةبهاتدمنثممعاتخلط

الىثانيةمرةالقعلمةشويطريقعنالجديدالرسممذاويثبت،قملمن

كماوانذمبىالبنىبنيشاوحلوكاالخلعلةمذهفتأخذمشوية800حوالي

الفضة،وأكسيد،الكبريتبميليمماالخلطةوتتكون17رقماللوحةفي
وربما،الخلمحلول،الاع!فوأوالاحصرالح!باكسيد،النحاساكسيد

قطعوتتعيز.للسترألنهاثياللوند!حبالذيهوالحديداكسيدنوعكان

خعلوطشكلءلىالرص،جتحتالبحريالازرقاللونبادخالالرقةلستر

والتي17رقماللوحةفيكماالكوفيبالخطالكلماتبمضكتابةأوعريفتي

..هيلبنلاحمدالطيبالفراتىالماءبرسم":باللسترراخلهافيكتب

واضح.غيربمضهاأخرىوكلات"بيده

البحث:لاستكصالاثار!مامنبدلامشكلتينالىالاشارةمنبدلاوالآن

منهكبيرةكمياتعلىاعللعتالذيالخزفمنفوعوجودفيتتمثلالاولى

مياهتياراتبفعليتجمعوموبالسم!ينةخرافبفيمكسرةقطعشكلعلى

الانراعءنتجمعهفيمستقلايكونويكادالجنوبيالشاعلىءعلىالاس!بحيرة

وأأزرىبزجاجالغالبقمزججمحمرفخارىجسممنلتكونوموالاخرى

خعلوطوجودمعالصحنعقبقبلالخارجمنيتوقفالزجاجأنالاأخضر

بمضيشبهوهو18رقماللوحةفيكماالداخلمنالقطمةجسمفيمحفورة

ع!ئر،والحاديالماشرالقرلينالىالمنسوبةالايرانيةالسجرافيتوأنواح

قدالرقةفيالخقفصناعةأنتثبتالنوعلهذاالدراسةمنمزيداولعل

بها.المهتينلدىعليهالمتمارفالتاريخقبلبدأت

7!،+ى"ىامثالمنالباحمينبعضأنىتتمثلفهيالثانيةالمشكلةاما

الىنسبةالسوريالخزفمننوعاصنفوادق!ء*+ح*.!*++"*كالا*!ط
خصافصالخقفلهذاوحددالنممانممرةمنال!ثرقالىتقعالتيمنستل

الرقى،والخنفالفاطميالخزفبينانتقاليةموحلةواعتبرميقةوعلامات

فلفسوريافيالآثارتجارةعلىيسيطرونمنستلأماليبانلمعرفتيونظسا

مصدركونهمبسببخعلأتسسببقدبلدتهمالىالمنسوبةالقطعتكونأنتوقمت
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المنطقة،تجاربعضطويقعنمباشرغيربطويقاواوروباالىمباثرةامابيعها

فافادواوحماهحلبفيالقعلرمتاحففيالمسؤولينبمضبسؤالقمتولذا

قآفقررتمنستلفينظاميةحفرياتأيةتجرلممعلوماتهمضسنأقه

تكنلمالقريةمذهانفعلاليوتبينالموفوعمنللتحققالقريةالىأذمب

اليهاونسبتهاقعلحةأيةتصنيفوانالصناعةمذهلمشلمركقاالاياممنيومفي

أممأحد7،ح6*اولهع!هنءط!ح*8،7!لاش!دلا،لىدرب!حيوومضللئفزاتصنيفهو

الخقفمجموعةضمنخاصاقسهاأفردحينالتضليلهذاضحيةوقموامن

الىنسبماكلانعلىاخرىجهةمنذلكويدل،منمستللخزفالاشلامي

الرقةفيالعههبايهة،1هذهبءتأريخيصبحوبالتاليرقيخقفمومنستل

الحلالى.التأريخعلىسابقا

المحافظةفيالمسؤونينعلىاقتسحأنأودالرقةخزفعنحديثىختاموفي

منكثيرففيالصناعةمقهمجالفيمجدماسالفمنبعضااليهايصيدواأن

صناعاتهنادزالتلاالعربىوالمغربوتركياوايعلاليااسبانيامثلالبل!ان

ه!نمكانتي!تجصن!هاالتيوالاشكالالرسومالاذمانالىتعيديدويةخزف

ا!ماريةا1السماتاحدىالصناعاتمذهبىوتعت!أقدمعهودفيالبلدان
هذهاحياءمجالفيحذوممالرقةتحذولافلماذاالبلدانلهذهوالسياحية

منمامةبمجموعةالرقةمتحفيدعمأنالضروريلمنوانهكيا.الصش!عة

منأووالمتاحفالآثارمديريةطريقعناماالمدينةلهذهالمنسوبةالقطع

مسحفيأسمواقدبذلكفيكونواالعالميةالمزاداتمناوالمحليال!ثراءخلال

وأرجوالمغوليدعلىخرابهامنذالمدينةبوجهعالقازاللاالذيالغباريمض

مستصى.صسودفيالاسلامىللخقفالعالميةالاسمارلأنبسرعةذلكيتحققأن

*5*
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4-آ3س!،س!ط!ءس"ى**-"ح!خم3حط!+!ش.ط"48"،97؟.

5-13!لططءآ!ءى**:!+3(!ك!لاكاح.طهه"مه"976،

لططكدآ!لاح*ج!ك3ء"5ط!7-!5ول!،أ.ا"*54أر!!"ه*،و89.

مرهمقنقولامشحفمعرض!)الحاصةاللبانيةالمجموعاتلهاالاسلامى؟كعن
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وادخارهاوالعبوبالفواكهحفقفيالمستعملةالطرق

فانيابتسام

العلومتاريخفيدبلوم

ا-مقلامة:

مخابمه،علىالسيطرةالى،البترولاكتشافمخذ،الغربيةالدولسحت

التوابلبيعاحتكارالىسابقاسمتكما،مشتقاتهوبيعقوزيعهاحتكاروالى

ال!المية.التجارةعلىوالسيعلرةوالعقاقير

المالمرولأكثراستطاعتوالثانيةالاولىالعالميتينالحربينانتهاءوبعد

وقعتلكنها،منهتتخلصأنالبغيضالاستععارنيرتحترزحتالتيالثالث

الحصاراسمحالياعليهانطلقماوخاصةالسميعلسةمنأخرىأثمكالبراثنفي

.الاقتصادي

معتتكافألابصورة،المتاخرالمالمبلادأكثرفيالبشرعدوزادلقد

الأنسانغذاءعلىالحصولوأصبح،الانتاجيةآتهكفاأوءالطبيميةموارده

الرأسماليةالدولبمضأنوبصا،البلادلتلكرئيسيةمشكلةوالحيوان

أصبحلذلك،كليهماأوالحيوانيأوالزراعىالانتاجمنيفائضتتمتع

.الشحوبمنكثيربعصائرتتحكمأنالدولتلكباستطاعة

:الاسلامر!صفيالفلاحة-ا

وقكوين،الامةخيراتتحديدفيكبيرتاثيرللطبيعةأنفيهشكلامما

وذفالجو.والحيوانيوالصناعىالزراعيواتتاجها،وعاداتهماسماتها

الجافالحارللجوخلافا،وغتاممالافرادنشاطفيأثرهلهالفقيىةالامعلار

الانسانعلىالصعبمنويصبح.وفقراوكسلاخمولاالسكانيكسبالذي

أنحاءوفي،القاسيةال!ثروطتلكفللفيمستقرةكريمةحياةيميشأن

تحتاجالتيالارضرقعةمعتتنا!سبلالل!ياءمصادرنجدالعربيةالجقيرة

السكانوبقى،الجزيرةأ!لواففيالمستقرالسكانانحعرلذا،الريالى

والكلأ.للماءعللباينتقلون،رحلقبائل!ثمكلعلىأواسطهافي
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الزراعة،ممارسةكاصدرهوفيالاسلامظهورقبلالعربيكرهلف

منشكلاالزراعةواعطبحر،للريالكافيةالمياهتوافرل!دمولكنمنهكسلالا

،الشصورذلكعلىبلماالعربيالرسولأحاديثوفيللأرضالعبوديةأشكال

لهقالةالحرتآلةمنوشيخاسكةورأىقالالبامليأمامةأبوروىفقد

رخلهالاقومت!بمذالهدخللا!:يعولوسلمعليهاللهصلىالنبيسمعت

.(1)،الذل

حصبة،الاراضيحيث،المنورةةني!ملاالىالكريمالرسولمجرةوبعد
كانفلذلك،الزراعيةالمنتجاتالىالمسلمينحاجةزادتفقد،وافرةوالمياه

يقدادلكيبالزراعةالعنايةعلىالمد!خةأهلالرسوليحثأنالبديهيمن
.السكانعددلزيادةالمحصول

وسلم:عليهاللهصلىالرسولقالبمقالعنهالذرفيالبخاريروىوقد
بهيمةأواتسانأوطيرمنه!يأكلزرعايقرعأوغرسايغرسمسلممنما"

نطةبيقو،فارسأرضفيالاسلامانتشاروبعد.(2)"ص!قةبهلهكانالا

الخصبةكاالزراعيةالاراضيمنواطمعةمساحاتعلىالمربسيعلرومصر
والا"عمتقرارالارضاستثعارالىالقبائلبمضفانصرفت،المياهوالوافرة

عمرالخليفةفاعتبرهم،الوطنحياضعنوالذودالجهادعنمعجعينفيها

عناعفائهممقابلالخراجيدفحوان1عليهمالذينالذمةكأملالخعلاببن

ا!قر،أذنمابواببعزرعمن":يقولالشامأملالىكتبلذلك.الجهاد
.(3)"يةالجقعليهحلت

اليمن:أرضفيالفلاحة-2

وذلك،الارضوخصب،المياهبوفرةالعوبيةالجقيرةجخوبامتازلف

وحينما6اليصنسكانعلىالسعي!العرباسماعللاقعلىاليونانييندعامعا

الشمالالىوماجرت،القحطانيةالقبائلمنكثيرتقرقت،ماربسدانهار

لكثرةونظرا!الانباطاسمعليهموأطلق،سورياجنوبقعلنمنفمخهم

واللغاتالعربيةمنمقيجالغتهمأع!بحتفقد،والرومانباليوناناحتكاكهم

الاجخبية.

الوصلهمقةوكانوا،الارضوزرع،المياهباستنباطالانباعااهتم

الابيضالبحرشرقفيمقدمرةكانتالتيوالحضاراتالصربيةالحضارةبين

(1!

(2)

(3)

.3ج-االبارمجاعصحيح

.3ج-البخاريصمحيح

البهي.المشعمعبدالدكشوسمقالة14.-جالإلعربى
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قعلنتالتىالساميةالشموبعلىأيضاالافباطاسمأعللقوقد،المتوسط

واللغات،المربيةاللغةمنمقيجميلفةوتكلصت،النهرينبينمابلاد
ية.والآشررنيةوالكلدا،الآرامية

،والرومان،اليوناتخلفهاالتيالمؤلقاتبعضعلىبر!لااطلعلقد

كتبهمونقلوا،البلادتلكفلاحةفيالمستخدمةالعلرقعلىفتمرفوا،والاتبهاط

الخبوةأساسهاكانالتى،المعلوماتمنالكثيراليهاوأضافوا،الصربيةالى

ال!ملية.والتجارب

الاندلس:بلادفيالفلأحة-3

للزراعةع!الحةوهضاباسهولاضاهدواالاندلسبلادالسرباحتللما

العصرأوائلوفي+منهاللاستفادةالقراعيةالخبرةوجودل!دمميملةولكنها

الىوغيرماوالنبطيةوالفارسيةاليونانيةالفلاحةكتبنقلتم،المباسي

النهرين.بينماوبلادسوريافيالمزارعونم!هاواستفادةالعربيةاللغة

الكتبمنكثيرجلب!مالمستنعروابنهالتاعرالرحمنعبدعروفي

ولما.الفلاحةكتبجملتهاومن،العربيالعالمشرقمنوالمؤلفةالمترجمة

لديسقوربس،الحشائمشبكتابامتمواقدالاندلسفيوالصيادلةالاعلباءكان
الدراسةعلريقعنالنباتيةوالاجناسللأنواعالمميزةالصفاتعلىواطلعوا

ابوعلمائهبىز9منوكان.النباتعلمهوجديدعلمفلهرفقد.العيانية

الموامابن،الادريسيالشريف،الاشبيليالخيرأبو،الروميةبنالهباس

كثيرين.وغيرهم،تاطيالغروالحاج،الاشبيلى

المزارعبحياةتتعلقكثيرةأمورفيهاذكرموسوعاتالمؤلفاتمذهوتعتبس

شبةمنالبيئيةوال!ثروط،للقرعالمخصصةوالارضالمسكنمكانكانتخاب

تربيةالىبالاضافةالمزروعاتأعشافمنعشفلكل،وتسميدوسقايةومخاخ

نايمكنالتيالامراضبعضعلاجتصانيفهمتضموأخيرا،الحيوانات

بحثيوفي،الاعلباءفيهاجمتواحدالتيالاماكنعنبميدوموالمزارعبهايصاب

الفواكهوادخارحف!بكيفيةوالمتعلقالفلاحةكتبأبوابمنباباسأتناولمذا

الروميةالقلاحةكتابىبينمشتسكالموضوعهذاأنوبما.والحبوب
فيجاءمابينبالمقارنةساقوملذلك،بتحقيقهقوم1الذيالفقيومخطوط

يتألفالتيوالابوابالكتابينهذينعنموجزةلمحةيليوفيما،منهماكل

.كتابكلمنها

الرومية:الفلاحةكتاب-ع

نطيةالبيقالفلاحةبالحقيقةبهاويقصد،اليونانيةالفلاحةأيضاويدمى
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.والفرسوالروماناليونانعلوممنإبميزنمليونااستفادهماتشهلومي

عاش،سكنبةسكورابنقسعلوسيدعىرومىرجلالكتاببتأليفقام
المربيةاللصةالىالكتابترجموقدهـ./311/سنةهـالى/250/سخةمن

بنقسعلاأنويقال،الروميهليابنسرجيس:منهمباحثينة!عقبلمن

..ي!عبنيحييزكريابكروأبو،أيضانقلهالمجعلبكىلوقا

يها،يتحلقوما،اليونانأيامالزراعيةالاساليبفيالكتابهذايبحث

.أبوابعدةجزءكلصنجقء/12/ويشمل

:لاولاالجزء

كلأياموعدد-الرومشهورأسماءفيتبثبابا/17/منويتألف

البروجفيالقسر-الشمسمسير-والدراريوالمنازلالبروجوامساء-شهر

علامات-الريحأسماء-السنةفصول-ومغيبهعللوعهوأوقاتوالمنازل
.الهواءصفاء

الثاني:الجزء

-الماءجمعمواضع-المساكناختيارفي"ئحثابواب/7/منويتألف

-والاوزانالمكاييل-السمادمنيستعملما-الطيبةالارضبهتعسفما

.الرجالمنوالرعيالقراعهلأعماليصلحما

الثالث:الجزء

فيمعرفتهمن-للقراعغنىلامافيتبحثبابا/36/منويتألف
.والخقنالدراس-والحصادالبذروأوقات-البذرأحوال

بع:الراالجزء

الكرمة.أمورفيتبحثبابا/73/منويتالف

الغامس:الجزء

وترقيبها.البساتينفيتبحثبايا/80/منويتألف

:السادسالجزء

تركييها-المثصةالاشجارغرسفيببححثبابا/18/منويتالف
.خاصمة()الزيتونالآفاتمنمداواقها-وادخارهثصوماصيانة-(تطعيمها)
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بع:السالجزءا

وأمثالها.ومنافعهاوالمقاثىالمباقلفيتبحثوميبابا/30/منويتألف

الثامن:الجزء

مداواة-تربيتها-نتاجها-الخيلفيتبحتأبواب/10/منويتالف

.والمذمومع!فاتهامنالمحمود-أمواضها

التايمع:الجزء

عامة.بصورةالماشيةأحوالفيتبحثأبواب/7/منويشآلف

العاشر:الجزء

.الطيورتربيةفيتبحثبابا/17/منويتآلف

عشر:العاويالجزء

معالجةمنوشيء،البشرأحوالفيتبحثبابا/16/منويتالف
يتة.الزفيالمستعملةوالمواد،الامراض

عشس:نيالثاالجزء

للماءي!مللهيما:منهامختلفةمواضيعفيتبحثبابا/12/منويتألف

علاجفي-المرقيمخعفييا-الثيابرائحةبهتطيبفيما-لهيعذبالزعاف

..الانسانبشرةيصفىفيعا-النورةحرق-اليرقان

الشامية:الفلاحة-5

كتاببوصفهاقام.الرراعةبعلمالمتعلقةالمؤلفاتعلىيعللقاسموهو

:أشهر!من،الشامبلادمن

م1457/ـه862سنةدمشقفيولد:الغزيالدينرضيالشيخ-ا

كتيةبحعلاستمرلذا،غزةمنقدمواأجدادهولكنلذلكبالدمشقىوسمي

،الانحاءهذهنباتاتدرس.للحجالمقدسةوالبلادومعرفلسطينزار،الغ!ي

معلوماتفدمكأ،الشخصيةبالمشامدةوأحوالهامفارسهاعنالكثبروعرف

كتابهفيوفجد،وتأثيراتهاالمقاقيرومعرفةوالزراعةالنباتعلومفيقيمة

وما،اختباراتهيسجل(الفلاحةفوائدجوامعفيالملاحةفوائدجامع)هذا

.(4)الشامربوعفيبسشانهفيبنفسهوحققهعيناهرأته

.2جالشام11بلاريخ.لنار؟النانىالدو!ي1شصرالمؤ(4)
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.م1143/ـه0.10دمشقفيولد:النابلسيالحنيعبدالشيخ-ب

مصرالىوسافر،ولبخانفلسطينفيوتنقل،سورياالىعادثم،ادبفالىرحل

الشامبلادرحلةفيوالمجازالحقيقةمؤلفاتهمن.بدمشقواستقروالحجاز

،الالهياتأالثلاثةالدواوين،المنامتعبيرفيالانامقعطير،والحجازومصر

.(5)(والمراسلاتالمديح،الغزليات

فيالملاحةفراثجامع)،الغقيمخطوعلةبتحقيقحالياأقومأنفىوبما

طوقعنأتكلمثم،فيهاوردماملخصاسأقدمفانني(الفلاحةفوائدجوامع
فيورديصاوأقارنها،الفقيذكوهاالتىوالحبوبالفواكهوادخارحف!

.أبوابثمانيةفيالمخعلوطرتب،الروميةالفلاحة!ب

الاولا:الباب

يصلحما-أنواعهما-(التربة)الارضفيتبحثفصول/3/ويشمل

..بلبالزماتعمير-اعملاحها-افلاحها-حرثها-يصلحلاومالكباتفيها

الثاني:الباب

-الارضمنالماءاستنباط-السواقيحفرفيتبحثفصول/3/ويشمل

..بالامعلاريسقىمامعرفة-السقىكيفية

الثالث:الباب

نوعكلعلىتعلبيقهكيغية،الغسسقوانينفيتبحثفصول/3/ويشعل

والكسح.-والتقليم

الرابع:الباب

الاشجارفي-(التطعيم)التركيبأنواعفيتبحثقصول/4/ويشول

والمنافعالعجيهبةالصفاتاكتسابهاوغيرماالفواكهتشكيل-والمتنافرةالمتحابة

الغريبة.

الخامس:الباب

واختيارها،-والبرورالمقتاتةالحبوبفيتبحثفصول/5/ويشمل
وحصادما.،وزرعها

السالهسي:الباب

نحوما.ووالزهوروالاحياقالرياحينأصناففي

كعالة.رفاعصر.هجالمؤلفينمعجم(،)
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السابع:الباب

ومطح--وخواص-ودخن-عللاسمفي-بحثفصول/3/ويشمل
السنة.آحوالر-والفصولوالشهورالايامومعرفة

الثامن:الباب

ادخار-والعلريةاليابسةالفواكهادخارفيتبحثفصول/5/ويشمل

والملوحات،والخلوالمخللاتوالمصيروالغضراواتوالقعلانيوروالبنالحبوب

.الوردماءو

معا،وصيانتهاوالحبوبالفواكهادخارطرقيمضيليفيماو!مألخعى

فيوالملاحظاتالمقابلةنتيجةذكرمع،الفقيكتابمنالشامنالباب!ورد

.(6)الحاشية

("ة!فه3!)غضاالعنبادخارفي-أ

التين.ورقرمادعليه،"فانثرزمافاعصاقيدهتبقىأنأردتاذا-ا

زماتا.محفوفلةبقيت،الحهقاءالبقلةعصارةفيالمناقيدغعستاذا-م

واستوثق،بيض9طينمنقليلمعالممسوجالمبحقرأخثاءمناناءصنعاذا-1؟ل

ثم،الاناءرأسوطينكاالعنبعناقي!فيهوضعتثم،ينشقلئلامنه

.الخيروزالىيبقىفانهباردنمليفمكانفيوصع

يفسد.فلاوعلقربطثم،طلافيالصنقودغمرأذا-خ

يفسد.فلاشعيرفيالعنبعناقيدأرحيتاذا-5

الترمستبنعلىمفرقةوجملت،وملحماءفيالعنبعنأقيدغصستاذا-6

تشرقلاباردموضعفي،حضرايها،الجاورسأوالشعيرأوالباقليأو

.زمانا)7(فيبقى،نارفيهتوقدولا،شصسفيه

فيووضع،بردثم،ثلثهيذهبحتىوطبخ،السعاءماءأخذاذا-7

الحبمنالمنقاةالصنبعناقي!منالاناءيسعمافيهوجولزجاجاناء

.زماتا)8(فيبقىفيهويغمس،الفاسد

(6)

(7)

(8)

يقربهاولا،النضيفة11ا"لركية،الباردةالموافعنيا،لقواكهتخرةالغزييغول

منها.ا؟لرعلبوخاعةيضرفانهه!متخزنولا،بالسفرجلصمنضء

نميءالروميةاكتابفيوالملحالماءالىرأضيفإلرو!مةالفلاحة71فيورليتكذا

فيتحلبلاناء11غيخطى:اعلاهذكرماالىوأفيفالروميةالفلاحةفيوردتكنا

طممه.يتغيرولاثربهلنالمرضىولهثفيإ:لصنب
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مفرقةالقصحأوالترسىأوالفولتبنفوقالعنبعناقيدفشرتاذا-

تبقىمفرقةكذلكعلقتواذاتقس!نلابعضابمضهايمسلايحيث
.(9)ربإامخازنفيسيمالازمانا

،مذابقارفيالقعلعموضعوعصس،وورفهبقضيبهالعنقودقطعاذا-

.(10)ككألشتاءغضايزاللافانهمفرقاوعلق

فيطبقةمنهاوجعلت،الجاورسدقيقمعخشبنشارةخلطتاذا-1
.(11)اضغيبقىفانه،العنبمنأخوىوعلبقة،بالقارمطليةآنية

فيعول،شئتمتىوتقطمهاالداليةفيالصخاقيدتبقىأناردتاذا-1

ويربطخريعلةوفيعنقودكلوبخل،كتانمن(أكياس)خرايط
.مجربوهوزمانافيبقىالعنقودأصلفيفمها

والنحلالقفاببرمنيحفظهافانهالمنقوشالصوففيالعناقيدلفتانيا-ا

زمانا.وتبقى

كلها.السنةبقيت،وعلقتالشببماءالعنبعخاقي!غمستاذا-1

غمستفم،وأغلىماءفيالكرمحطبأوالتينشجررمادوضعاذا-1

زمانا"سقىتبنفيوصيرت،الماءبلةمنجفقتثم،العنبعناقيدفيه
غضا.

زبيباالعنبادخارفي-ب

صارت،تجفحضالعنبعناقيدعليهوفرشت،الجفنةورققطفاذا

زبيبا.

رمادفخذ،يبسهاستعجالوأردتغليظاكانأو،العنبقطفتأخراذا

صفوهخذثم،أكثرأووليلةيوماواتركه،ماءعليهوصب،الفول
النارعلى!خنوهومدلاةالعنبعناقيدفيهوأدخل،غلياتثلاثواغله

منوحولهحشيشعلىللشمسهرث!ناوحبهيتشققأنقبلالعنبواخرج

فارفعه.جفقاذابرققالفد

شجرتهامنتتغذىولاتنفسخحتى،أولاأدركانابن!لاعخاقي!تلوى-

حتىفللفيويع!قيقعلفثم،العخبثصريتقبضحتىكذلكوتتوك

العرغباضدامماحلاوةتزرادفيلكالىضيت9والروميةالفلاحةافيوررتكذا(

يملها.

01!رومية."لفلاحةفيوردتكق،(1ا-1

-248-
http://www.al-maktabeh.com



فانه

(1)م

ويجعل،الكرممنيابسورقافيهرشقد،خقفوعاءفيويجولييبس

،دخانمنههب!يصيلاباردبيتفيويخقن،الاناءفميطين،منهعليه

رطبالذيذاالزبيبويأتى،الندىمنويحفظلقاؤهويطوليطيب
.البياص)21(الى

و+ءنن(3!)غضاالتينادخارفي-ب

رففيويوضع،منهالدالىبموده،عقهوفيه،يجععبأنغضايخقن

تحتيوضعحمضفان،باردموفبعفيويجعلمتباعداوضعاجديدة

.(13)والدخانالنارعليهتوقديابسقرعأعواداالفر

زجاجغطاءويلقىورقةعلىويوضعغضوهويؤخذبأنغضايخقن
غضا.فيبقىمقيراتاءأو

يابساالتينحفطد-في

،الافاءأسفلفيواحدةمنهماوتجعلرطبقارفيتيناتثلاثتغع!س

.العقن)41(منالتينيسلم،أعلاهفيوأخرىهط!موفيوأخرى

منفيحف!،خفيفارشاملحفيهحلبماءاختقانهعندالتينيرش

.يتفير)51(ولاالسوس

(!،لا!!لة!)التفاححفظفيهـ-

منسليموهوفجاجةفيهوليكنيتهشمل!لاشجىتهمنالتفاحخذ

فحسنبم!لاقهاالحبةكانتوانالاستواءالمؤخرمنويكون،الآفات

بالخيوطعليهاويربطكتانمشاقةفيأو(16)،روحبورقحبةكلوتلف

،بماءمعجونبجمىأوأبيضحلوترابمنعلكبطيننوقهويطين

باردموضعفيبصعاليقهاوتعلق،معلقلوحعلىويرفع،للظلويجفف

ا،تنفسحلئلا!ا.لعنبعهـاقيدتلوى:يليكص،ةل!عمالروسيةاالنلاحةانيوردت

الرومية.بالفلاحةتكووغيرلىءثمجرتهامنتتغذىلا:جملةأنكما

ويوضعمنهلى2الداابعودهن!لاايجع-يليكماممدلةالرو!جةالفلاحةافيوررت
تحتبوضعحمفىفان.باكأرموفعيخماويجملستباعداوضماجدبةقصرق

ويجولبثمىالوعاءاويس!والألدخان"نافءلميهوتوقديابسفرعأموادتر
غضا.فبقىابرث!لااويغسهفيهيغيبحتىابثساوعاءني

الروسة.االفلاحةفيورتكذلما

و!ر!عليجف"لشسقالاناءيوفع-لهاوأفيف4الروبلماا!غلاحةنيورت
الطل.افيويوفع،يعلينو،خقفوعية1في
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(16)

(17)
(18)

فيتدفنأو،نارحرارةولا،دخانولا،ريحولا،س!مشيصيبهالا

عنها.ذلكلينحلبالماءتنقعاليهااحتيجواذا،طويلازمانافتبقىشصير

فيهاويجعل،فخارآنيةفيتفرش،جافهكتانقطعةوتؤخذبالي!تجنى

بعضهاوصولدونليحولأخرىطاقةالكتانومن"صابقة!طاقةالتفاح

فيويعلق،حلوأبيضب)رتمنعلكبطينالافاءويغطى،بعضالى

فافهعفنماويزالالشهرفيمرةوتتفقدتبقىفانهاباردمعللمبيت

.بعدهوماحزيرانألىيبقى

تجدماشئتمتىوفتحتهاورفحتهاالفخارعلينفيالتفاحةاحفيتان

يلمهمقولافيهالتفاحوغيب،يابسطينأوفخارخزففيالطينجعلان

رطباتفاحامنهفيستخرججففاذا،ويرفعويجفف،ببعضىبعضه
شئتمتى

طويلا.زماناعضابقى،صعترعليهوصببتخابيةفيالشفاحألقيان

،نع!!!ه!7!()غضاالكمثريحفعدفي-و

ذلكعلىويوقفجدباناءأسفلفيخشبتشارةأوجريشملحيفرش

.(17)يحفظهفانهالكمثرىحب

زمافا.غضايبقىفانهعسلفيهاآنيةفيالكمثرىيجعل

نشارةعلىويجلسمذاببقارمهـاليقهوتطلىفجاجةوفيهالكمثرىيجمع

.(18)بعضابمضهاعنمتفوقةخشب

ميبسةالكمثرىخزنفي-ز

أيامأربعةكلويقلبالواحعلىللثممسوينشرأرباعامنهاالعليبيشق

كاطاقةفوقطاقة،قفففيتوضعئم،رعلوبةفيهاثبقىولايجفحتى

،الظروفتعتلىءحتىوهكذاتتندىحتىبالعسلمعتدلادقيقارشاقوش

.والشتاءالربيعفيويؤكلالحلاوةحسنيكونفانه

طرق
رطب

.ا!سفنيقةواالطصالحورمنبدلاا.لجوزذكرالقوميةاالفلاحةفي

فيها.الملحيذكرلولكن:الروميةفي

ووضدت.الرولهيةالفلاحةاب!ض؟في؟ا،دخشبنشارةتذكرلمةاالروميةفى

جوزقص)وبحبةكلقلف-أ+منهاالرومية1ا؟لفلاحةفيالكخرىالخفظ

اذاأسافلهافيتجعل-ب.طويلةمدةحالهاعكفتبفى،حربطين3،

سدترقا.الصزورق
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(+،"!ة"!لا+9)السفرجلخؤنفي-ح

الظلكبوتجففالابيضالحلويالطينوتطينتينورقةفيحبةكلتلف

الفواكهكلتضررائحتهلأنالفواكهمنغيرهفيهليسبيتفيويىفع

ويامجسا.غضاالمنبسيمالاالرطبة

.(19)الخشبنشارةأوالشعيرتبنفيالسفرجليدفن

.(20)أبقيكاننيةآفيحلوعصيرفيالسفسجلوضعان

!ءنمض(ق8ة!،!،!ل*)الرمانىل!فحفي-!ع

ويربط،تناميهبمدوقيل.فجاجةوفيهبص!اليقهالرمانيجصع
بعصهولاالحائطيمسولا،باردبيتفيويعلقونحوهابالخيوط

زمانا.يبقىفانهبعضا

زماتا.فيبقىيرفعثمقشرهيجفحتىالريحفيالرمانيعلق

ويتركالشارعنأنزلقد،الحرارةش!يدمغليماءفيالرمانيحسى
ملفوفةأوبخيطمربوعلةوحدهارمانةكلقل!تو،الماءيبردأنالىفيه

تحفن.ولاتتغيرلاسنةتبقىفانهانحوماأو!ئبكةمنقطعةفي

.(21زمانا)بقىوبوتعلقحارابمقفيفتاه!أروالرمافةلف!مأتعللى

.(مزمانا)2تبقىوتعلقوتجففمملوحماءفيالرمانةتفمس

سنةفيبقىويتركاع!ابعبأربمةالحرارةالشدي!الماءفيالرمانيفع!

يؤكل.ثمساعةويتركالباردبالماءيىشأكلهأحببتوان

دخلها9وللنارفاعرضهاترطبهاأنوأردتالرمانةقشوريبستاذا

قرطب.فانهاتسخنهابعدماالفرن

كذا

كذا

كذا

سفها

الرومية.االفلاحةفيوردت

الرومية.االفلاحةافيوردت

.قار،؟رفتكلمةبدلتولكن:الروميةانفلاحةأنيوردت

!ناىب!خ؟فيمذكورةتير!لىقأيضاوهـطاكالروميةالفلاصةفيوردت

منيسترد،بارمانةكلوتلف،حصلهعلىيقرا.لرمانبلغذا1-11:

غضة.تبقىفانهابجصويطلى،عليهايعمسبكأالحشيشا

النشارةبتلكوخلطا"لبلوطحش!خشاشةفيالرمانوفعاذا-ب
غنا.يقىفانهالسهلةمنو!ئيئا

عانفيويرفع،االكوزو!جصعى،خزفكوزفي4الرماذجعلتان-ب
زمانا.غنةتقىفانهافيهن!اوةلاجاف
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(!!ل،،!!ة!خ)الاجاصحفطفي-ي

البقرميونوهو

فيتجعلثممراراوتجففنضجتاناوتجنىوقخقنالشممسفيتيبس-1

الحاجةوقتالىوقىفع.بالجعىوتسدفيهاوتس،جددفخارأزيار

حفع!طريقعناما.وتؤكلشعلبحتىبتوبوتغع،بالماءفتوش

.(23)بالهامثىفأوردماالروميةالفلاحةكتابفيالاجاص

(!س!ط!،*،!هحء*!")والمخيطالعنابحفعدفي-ك

ونحوماالفرففيالريحياالخيوطوتعلقخيوطفيمنظومانييبسان

.(24)هلكالعامتبقىفافها

(ص!ل6كه!ء،!ء!)الخوخحفطفي-ل

حتى(الخواةحولبالسكينيدار)السلجميقشركمانواةعنيقمثر

ويخزنيجفحتىويتركللريحوسعلقخيطفيويخظمالحلقةمثللحمهيصير

.(25)بثوبويفمبالماءيىشأكلهوعند،كدالعامفيبقىأحصزيرفي

والجوزواللوزالفستقحفطفي-م

الاعلى،قشرهمنيبقىوالجوزواللوز6يق!ثريهللشمسالفستقيجفف-1

أخذعنديؤخذواللوزالجددالفخارأوانيفييرفعالفستقجفففاذ)

جيداوييبسبالملحبالماءويفسلمصهاوينقى،بالتفلقالبرانيةقشرته

(26).حسناأبيضافيكون

(23

(24

(25

(26

لئلاابانةفيتجشى-!يىماالاطصحففاعنالرومية"لفلاحةكتابفيوردت

يصلوحتىحلواعصيراالاسا"ذ.لكيصلأكأجدبخزفاناءفيوتوضنع.شتنى

مدته.وتعلولالاجاعىذلكيعليبفانهفوقه-ملينثمويغمرهالاجاعىذلك

يلي:كمام!،نهافيتء!جومعدلةولكنهاألروميةاافيوردتكذا
و:لمقكتانخيوطفيونظمحععطابفاذأالاولتشرينالىالمنابزمنيمتد

وردية.فيرجافةافعموافيالحابناوقتالىبصفعويجفحتىبالشسس

ااالخوخاترك.ومىالروسيةااالفلاحةكتابفيمشابهةاعريحقةالخوخلحفغ!
ولهئققهاجنهثمأبامبمشرةاكهاادرانتهاءذهلالسقحبعفهواقطكعالمتولهمطاركضج

اذأيعفنأنممهيؤمنبالشاجفافاويجفييكسحتىللشسسوا%علهنواهوأزل

مدته.وتعلوليبقىفانهفيهن!اوةلاباردمكانفينهاخزثمخزن

فيللفحتقهىزو!لاعنالمذكورةالملطريقةونفسالروميةالفلاحةافيوردتكذا
الرومية.ااالفلاح!ةا
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يبسهبعدوشبههابلوطوالموالجوزواللوزالفستقيكونأنأردتوان

فينقيةحرقةفيمصرورةمق!ثورةأوبقشرماشئتأيهافيدفنأخغر

مراتالمذببالماءرشاسالسقىويتمامدهاعلينفياومبلولرمل

الاخضر.كالطريفيصيرأياماوتتمسك

خرقةفيف!يوصحيحالبهويؤخذ،برفقويكسراليابسالجوزيؤخذ

مدةمرةيومكلفيبالماءوتسقى،نقيترابفيوتدلن،نقيةكتان

(27).يكافىاأخضريعودأيام

والبلو!دالقسطلحفطفي-ن

كلفيبقىس!مابمدرؤوسهاوتعلينخوابىفيويرفعجفافهبعديؤخذ

جنى،كعارعلباأكلهأردتوان،أيارضهرالىرطوبتهعلىمنهصا
يمقعحتىبرفقبالمرازبواضربهقفةفيواجعلهالاوانيمنفاخرجه

ورشهالدقيقالرملعلي!وفرق،نقيةونيةأرضعلىافرشهثمقمثره

كصاكأنهويصيريرطبفانهأيامثمانيةمدةيومكلفيالعذببالماء

ويؤكل.المذببالماءويغسلالرملمنفيخرجيومهمنجنى

كالبواريقصبمنحصيرعلىيفرشأنبعدبالدخارييبسوالبلوص!

ويغسل.يقشرثميجفحتىوثبقى

قليلاويتر&النارعنوينقلالعلبخحدالىيصلولابالماءالبلوطيغلى

ذلك.يحملفلاالقسعللأما.ويخبقويعلحنق!ثرهمنوينقىيجفحتى

حفرةفيويدفنغضايؤخذ:جممهساعةطرياغضاالقسطليحفط
ي!خلهالئلافيهاويجصص،مطويصيبهالاموضعفيأشبارنلاثةعمقها

ثمبهيهطى.القسعللعليهويجعلرملاأسفلهايفرشأنبمدالمعلو

للاكل.فشيئاشيئاويخرجغضايبقىفانهجيدافمهايجصص

ونعوها:والضروانالزرا!وبعضوالبزورالعبوبادخارفي-3

الامراءمنويحولونحوها،والابيارالمطاميرفييجعلبأنالريحمنيكن-1

ذلك،مثلالمعلاميرفموعلى،تبنهمندراعيهطغل!أسفلهويجعل،ونحوها

ومية"الرو!بالفلاحةكتابفيالجوز!ض!حلازائدةطريقةجاءت(27)
خرتة،فيوجعل،وصمغارهالطير!طافريشالىعمداقاثمجرتهعلىالجوزيحفظ

مئ!جرةعك"لقئم،اللب!ذلكفيأوالخسقةاتلكفيوصر،حمر1البدفيو1خنراء

.الآفاتمنم4وسا"لرياحيسقطهأنالاثمرهـ،يسغطالم،الصز
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رياحعنهالتذهبوالمغربالمشرقجهةمنكوىللأهراءويكونجيداويدس

.(28)يوكولاتنفسالجنوبجهة!تلهايكونولا،الآفاتالجهتينماتين

فيرفعاذاالجاورسأنويقال،سنابلهفيرفعاذاالبربقاءيطول-2

.(29)ماعمائةبقي،سنابله

واحدأجقءاكانأيهامنمنخولاالبلوع!حعلبورماد،رمانورقيؤخذ-3

.(30)الآفاتمنفيسلمالبرمنجزءلمائه

القمحتحفغ!كلها،يابمسآفسنتينأوضأنر!بأوالكرمعيدانرماد-4

ع!لبا.يبقىوالآفةمن

بخاصيةيسوسلافافهمجففاالسلقورقأوالبرمعالسروورقيخلط-5

.(31)امهل

منعالثيابقيعرتواذاالسوسيقنلير!كأوالفوتنج،الاترجقشور-6

.سءولسساعنها

منهاب!ضاكرسانيالبولحفف!الروميةحة.اكتابفيكئيرةعلرقومناك

.(نم2)ليامشافى

(آه+"هء34!):اأشثيرحفطفي-ب

(28

(29

(30

(31

(32

يلىةكعاجاءتلهق!الروميةأالفلاحة!نمقتمسة
البر،إيقذفثمالشعيرابتبنالمطعورةألهمفلمناعا!رايحئىمعلعورهفيالبريجمل

حشىوكلماالمطصورةجوانبوبين،بينهفيمااعاذرأارلبربتبنحولهماويحشى
2د،ة!ثدالرجالوصكته،اد!بتبنذلكحمفىثلاثةآوذراعينإلمطمورةمن

سخة.خسينويسليبقىفانهالمطمورةعلىيطين

الرومية.االفلاحةفيوردتكذا

فيالجعىأ!فامانااليىص"وألىاضبفىف)اواتوميةاالعلاحةفيوردتأكق

الرومية.

الرومية.ا2الفلاحةفيوردتكذا

ثموليلةا!ويبالماءوتخقع،و!دق،قسطسبالروميةتمسىحشيشةتؤخذ-1
يداخلهأنالىويقلمهالبرمنكيلائلائينعلىوينضحهكيلاالماءمذأمنيؤخد

يفسد.لاطويلازمانافيقيمويخننينشفحتىيتركهكأ

/100/بكاولوتخلطوتدقوتيب!س،زبيدةبالروميةالمسماةالريحانةاتؤخذ-ب
.أخرىع!يدةعلسقومناك.فتحفظهسنهاكيلاإلبرامنكيل
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فيبياضهيرىمابقدرمنخولاوالجص(كانرمادأي)الرماريحفظه-1

.الشير)33(

هـنبذلكيسلمالشعيروسطفيففنطيببؤلمملوءةجرةتؤنحذ-2

.(3لح)تفاقيا

ولميفسدلمألعلعاممنجرةمائةترا)شيتونماءمنبجرهنفحان-3

آفة.لصبه

وشبهها:والماشالمدسحفطفي-ب

علىوجملباطنهفيصاحبهدمنهأودهنذيهكانخزفوعاءفيجعلاذا-ا

.(3،)ألآفةمنسلمرماداأعلاه

الغدفيوفستنديةدجنةليلةفي(القعلاؤىوقيل)الحبوبنشرتان-2

.سلهـت)63(ورفعتنديةوهى

ي!ملمنخولارماداأومنخولاأبيضاترأباا\لعلعامس!1!حولشرتار-3

.يتجارزءولايقربهلاالنملفانأط"ائرةنفيحة

(ةش"6*+5ء):لدقيقاحفعدقي-د

آيريسمخرقةفيويجعلق!يفالدهنيةالكثيرالصنوبرخشبيؤحد-ا

فيهيتولدولاالتغييرمنيحفضلهفانهالدقيقفيالصرروتدس،عررا

.(37)دبيب

يحفغله،فانهالدقيقوجهعلىويذرا،يسحقاملحومثلهالكمونيؤخذ-2

كامكانهافيووضدتناقصةولكنها(ألروكيةالملاحةمنسقشيسةالطريقةته(33)

رمادةع!خوتحنظهتحتهأوالشصيراعاىتسص!دل.اشجرةأغصان-طرح:يلي
الحبقتسصىاملتىالبقلةارمادأو،أفرو،بستاروتسصىالربحانةأوالدممست

"لشعير.فيبيافهىبماربضال"وختالجصاأو،بالفارسيةبودنةو،بيبالألمر

.ةص!ورلاأ(لفلاحةفيوردتكذا(34)

تستعطالطريقةذه5انالروجةفيأ!صماويضافةالروب"لفلاحةفيوردتكذا(3،)
أ!ضا.والجرجرا،لسلقلحفط

الرومية.الفلاحةفيوردتكذا(36)

المتوبر،اوقشرالسروجوزيؤخذ:يلىكصاالروميةالفلاحةفيالطريقةاجاءتأ37)

ثسلم.فانهالدثيقلهاوتسزو!لاقدرعلىكتلمنهويعملأيهمايرض
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فلامتفرقةالدتيقفيتدسثموتجففأقىاعىمنهصاويمملبالخليسحقاأو

ويدسعدةدقاقخرقفيويشد،سمذاباأوملحامعهويجكلالجبصيئيؤخذ-3

التغير.منيحفظالدقيقمنمتفرقةموافعفي

ويلقىصغاراقطماويقطع(منهالاحمرمس!لا)السروعوديؤخذ-4

.(38)الآفاتمنيحفصله،الدقيقفي

وتسحقفتخلطالخشخاشوبقر،الخطمىبقرووالسذابالفوتنجيؤخذ-5

آفة.كلمنتحفظهالدقيقمنمتفوقةمواصعفيوتجعلأقراصمنهاويعمل

وجعلاوجففاالباقليأوكالبخ!قوحببابماءعجنااذاوالكمونالملح-6

.(39)دسفيلمالشهرآخرفيمتفرقةمواضعفيالدقيقفي

الزراح!:بزرحفغلىفيهـ-

.الجقر،لكراثا،الثوم،البصلبزرحفعدفي-1

علىوتملى،دهنيصبهالمنىأوافيبلالارضعلىمنهاشيءيجعللا

ناععا.مسحوقاعذبملحب!سيرمخلوطةالحمطان

المنب،التين،البعليخ،القثاء،الخيار،الباذفجانبزرحفظفي-2

وترفع،وتجفف،بالماءوتضسل،نضجهاتنامىاناالبقورتخرج:وشبهها

التيالبزورأما،نديغيرموضعفيوتحلق،فصهاويطين،جديدةآثيةفي

اللقجبمانهالهتتركوشبههاوالخياروالقثاءالمبطيخكبزرلقوجةيخالعلها

تجعلأو،وتخزنوتجففا!يجوتفسل،تمفنحتىاناءفيلهاالمخالط

تخرجثم،اللزجةمائيتهاالترابليشربحفرةفيللزوجةا!لمخالطةالبزور

مغوبل.رمادالبذورفيهايخقنالتيالجرارفيبذروقيل

الغضر:منوشبههاالارضتعتالمكنونةالاصولذواتخزنفي-و

(،!ماظطهـهممه!ن!م!!ن!):والثومالبصلحفطفي-ا

،"لروجة.الفلاحةفيوردتكذا(38)

الروسية.الملغلاحةفيوردتاكق(29)
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حيثويعلقحبلفيالنوعوينظمالنباتسببلأنهاعروقهاتقطع-1

.اوةونبهيلحقلا

زمانا.بقيانفانهماأصولهماعلىوأمرتبالناريدةحدأحصيتان-ب

ا)شصسفيويجففالحرارةمشدلحارماءفيويفمس،آبفيالبصليقلع-ج
ضمانابقىفانهبمضعنبمضهلفرقشعيرتبنفيويجولالماءذلكصن

علويلا.

ثم،الماءمنيجفحتىالشمسفيويوضعوملحماءفيالهـصليخمس-د

.بقاؤهيطولفانهشعيرتنعلىمتقاربغيريفرش

ولا،أسفلهان!وفوقهامنوتنقى،اليابسةالكبارالرؤوستؤخذهـ-

الماءيجفحتىالشمسفيوتجمل،جيدابالماءوتغسلشيءمنهاينزع
قبضةفيهوتجمل،الحاذقبالخلوتغمر،عذببزيتمزيتاناءفيتجملثم

وشونيق،كصونمنو!ثىء،لرأزيانجومو،بسباسشمارومثلهاصشر

ويسنعول.عسلافيهويجعليفتحثم،يومائلاثينالاناءويطين

أيضا.للكراث"هـ؟والطريقة

:البطفالسنديأوالدلاعحفعلفي-2

موضعفيوتعلقوقىتبطفيهاوتجعل،حزممنشبكةواحدةلكليصكل-أ
غضا.فيبقىبارد

عوسجب!صارةشعيرنخالكلمعجونين،طيبوطينرقيقبزيتيعللى-ب
فىلك.نازمايبقى4!افقرعأو

:والغيارالقرعحفعلىفي-3

زمانا.بقىعليبخلاوعسلفينيئامنهاكلجملاذا-أ

يفسد.ولمبقييتوزخلكلناءافيوجمل،عذبماءفيالقرعسلقان-ب

الترابمنوتعسح،جنيهاساعةالخيارمنالصغارالاجزاءأخذتان-ب

منعليهاويجعل،مزججاناءأو،زجاجفلرففيوتجعل،باليدأوبثوب

اليها.اليدادخالتكثرولا،اليهاالحاجةوقتالىوتونجعيغموماماالخل

:والغياروالباذنجانوالسلجمرز!لاوا!قثاءحفظ-ع

وأمنفصلةأرباعايشققثمفيسلق،أيامهآخرفيالذيالصلبيؤخذ

الشاسعتسالمؤ-257-
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والسلجم(والجزر)ازيىفينوعكلويجعلبىفقالماءمنيمعرثممتصلة

رأسويطين،العليبالذيتمنشيءفيهويجملالطيببالخلويغمر،جهلة
الىبالاضافةالقثاءويحفظالشتاءفيويؤكلجمىأوبطينوالاناءأالزيى

غضا.كلهالشتاءيبقى6وملحماءفيويجلرطمايقعلعأنذكرما

الغض:والوازيانجالقنبيعلىحفنلى-5

قىبلفيقشرالرازيانجامابالخلوتغصركاقلوبهتؤخذالقنبيطلحفغ!

ويىفع.الوعاءرأسويطين،فوتنجمنهماكلوعاءىيجملوبالخليغصأن

ع!درتالتىالمؤلفاتمناستغادواقدبر!لاأنلنايصبينسبقمما

خبراتالسابقةخبستهمالىنأضافوا،وغيرماوالغارسيةاليوتانيةباللغات

الاندلس.يلادفيخاصةبصورةفلهرت،جديدة

التالية:الامورفيالغنيفضللخايتبينالبحثهذاوفي

،الجزر،السلجم،القثاء،الرازيانجالقخبيطوحفلىصيانةطرقفي

،الارضتحتالمكنونةالاع!ولوفيوات،الدلاع،القرع،الخيار،النجاذفجان

مؤلفاتفيياثلهمامااجدولمومبتكرةجدبةوكلهاالزرايعبروحغفد
.وفرس،ورومانيونانمنسبقهمن

*.*
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ا!حالهر!لا

:للغزيالنلاحةسخطو!

.!الفلاحةفوافدجواكلفيالملاحةفرافدجاسع!

،"لرومية:الفلاحةكتاب

له!كئية.سكورالقسطوس

:الاسلامقبل/المربتاريخفيالمفصل

.7جعلىجوادا.لدكتور

:النباتاتارفي

بك.ميسأحصد

.3جالبخاريصعيح

.،.جالممرنةمل(اعمجلة

.14.جالمربيامجلة

ا!بهي.المنعمعب!أحمدالدكتررشالة

.بصاللابنالفلاحةكتاب

الافبيلي.إالخيرلابىالفلاحةكشاب

.،ا!حجاجلابنالألفلاحةفيالمقنع

**
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ا!مربعندالعربيةالهندسة

معمودمصطفىبراهي!ا

ومف!االعلوممخ!لمففيالمعلىحوالفالطولىاليدللعربأنفىلارلب

الكيفيةفيتبحثوالتيآخرىعلوممنالعلمهذايشولمابكلالحربعل

خلالبيةالعسأمشناشهدتوقد،التح!يرأوللدفاعالبلادبهاتعدالتي

إهندسةاضمنهومن،العسكريالعلمميدانفيجديدةفتوحاالطويلتاريخها

العربعن!الحربيةالهندسةالىهذابحشنافيوسنتطرق.العربعن!الحربية

اجدي!ةإالولادةولاالأسلامر!صوفيالاسلاميةالثورةقبلماالفشراتفي

ين:تثرحربفيالعربيةللعسكرلة

بمالميلادىالسابعالقرنقبلبر!لاعن!والحصونالأسوار

كارالذيغمدأنقصسوأهمهاالشاهقةبالقصورايمنااشتهرتلقد

اذاآصفرنحاسمنأسودأربمةالاربعشوايحاهوفي،سقفأعشرثنمنمؤلق

(1):الاس!يصدركمازرأتأجوافهافيالريحهبت

العربرض6اعلىعا!ثستالتىالعظيةالحضاراتأنفيهشكلامعا

حولالاسوارالفراعنةبنىالنيلواديفقي.والحعونالاسوارشادتت
)آ(الحظيمإبهيتابمعنىنيةعبسالفظةيفهىتحسفرعونكلمةأنحشىقصورمم

يلى:كماالاسواربوجودقصورمهممتميزتفقدالرافدينملوكأما

ءالفيضاناتمياهمستوىعنيوتفعاصطناعيتلعلىالقعريبنى

الىيوعولالقصردهليزعلىيفتحرنيسيبابفيهبسورألقصرهذيسور

يرتفعمنهناحيةوفيالاسفلالطابقغرفتوجدحيث،المركقيالقصرفناء

الملكقصر،التصورمذهأممومن،الثانىالطابقالىيؤديالآجرمنسلم

وقصرغرفةوسبعينمائتينيحويالذيماريمدينةوقصر،(بانيبالآشور)
.مسورةالقصورهذهوكانت.شمرارأسمدينة

.167ص!بالحراالفن-عونا،لرؤوتعبد

.161عىللرفاعياحضارةاتصة
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منمذاعلىأدلولا6وتسويىاتحصيناالعربأكثرفكانراالانباطأما

سوربينالمدينةمذهموقعاختارواوقد،(الصخرفي)بعلرامدينةحفر

الطبيحيةالمنعلقةمخاعةوزادوا،المثرئبةالعاتيةالصخورمن،عابيعيجبلي

جبلىخأفقوموالمدلنةالىواحدمدخلسوىله!ركواولم،اصعلخاعيهبمناعة

قناةالصخرفيثقبواأنبعدلمدينتهمالماءأمنواكما.حراستهلتسهلصيق

وقتالماءيموزمملاكيالمدينةقلبالىموصىواديسهولمنالمياهتحمل

الشاريخ.فيالحصونأعظممنبطراررينةكانتفقدوهكذاالحصار

وكهاريزمخيفةآبارالسكانهاان:بطراعنعليجواد.دويقول

أماقنلهموكانت.هىأينسراهمالناسمنأحديعلمفلا،فتحاتهاأغلقت

وشاغتهممهاجمتهمالعدوعلىفيصعباليهايلتجشونعاجميعياتحعيخامحصنة

محثيونفيهاالماءوبمواضعبصحاريهمعلمالهمأنكما،ألحصونمذهيا

تنطقجييلةحديثةمدينةالىالصخريةمدينتهمحولواكما.الحاجةعندبها

.(3)ينةللم!ويغابلهمأصحابهابكفاءةاليومحتى

:العربعندالخندقة

والجواليقى(الفارسيالمعجم)فيمنداويالدكتوريذكرةالكلمةأصل

محقوريعمنىكندهبالفارسيةالخندقاسمان(العوبكلاممنالمعرب)،في

الاداريةالتراتيبفيوالادريصى،والملوكالاممتاريخفيالطبرييذكركما

تؤكدوحينالفارسيسلمانهوالمدينةحولالخندقبحفرأشارالذيان

الخندقةالعربفيهايستخدمالتىالاولىالمرةهيهذهأنالتاريخيةاجعال

منالعديداليهاأدخلواثمالفرسعنالخندقةاقتبسواقدالعربأننستنج

والتعديل.يىالتعلو

:العربعنالغندقةتار!

:الاحزابغزوةخندق-

(الحربوفنالمرسيالرسول)كتابهفيعللاسمصعلفىالععاديقول

عنعاف!لابالقر)راتخاذبعد،المدينةعنالدقاعيةالعمليةتنعليمشارحا

ولهيماتنفيذهطريقةفيالبحثالاسلاميةللثورةالمسكريالمجلسبدأالمدينة

موجوداالفارسيسلماروكان.الدفاعيةالعمليةمنالهدفتحقيقيضمى

انا"قائلاالخندقحفسفكرةعليهوعرضالقائدالرسولالىفتفمالمجلسفي

علىالعربىالرسولووافق"عليناخندقاالخيلقخوفنااذافارسبارضكخا

.16عى-3ج-الاملامقبلالمرباتاريخ-علىجراد.د
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لهماستنهافاالرمالونقلالحفرفيأصمحابهشاركوقدواستصوبهاالفكرة

عدمليضصنواالمدينهناحيةوالصخورالرمالفأخرجواالععلعلىوتشجيعا

كافياساترالأنفسهموليصمنواالصدوجهةأخرجوهااذايهاالخخ!قردم

الرواياتوتختلف.مكشوفةأرضوفيعدوممويرمونخلفهمنيحاربون
لديببهينبمضهامعالمراجعكلمقارنةوبع!،الخخدقفيهاأنجزالتىالمدةعن

الخفقععلفيمكثالحلبييقولاق،يوما/21/زماءمىالحقيقيةالمدةأن
بعضهموقالشهروقيلشهومنقريباوقيلليلةعثرونوقيلليلةعشربضع

خمسةكانتانهاالاقاويلأثبتوقيلالاقاويلاثبتشهرمنقريباقولهم

اثنايقاربكانالخن!قعلولانعونالرؤوفعب!ويقوليوماا4(عشر

يقاربماوعمقأمشارثلاثةبعدأكثرأوكم/6/رهاءأيفىراعالفعشر
منمكعبمترآلافوعشرةمائةزماءحفرواقدآنذاكالمربويكونالستة

.التراب

هيث:مدينةحصارخندق

أكدواقدالخلفاءان:(الخلفاءحكمفيالمثرق)كتابهفيكريمريقول

خندقواموقعفىليلانزلوااذافصاروا،بالوااذاالخنادقامالتنالقوا!على

متحصخين،أرب!ةأوبابينللمرورتاركين،الروميةبالطريقة،عسكرممحول

نفسهعلىمخندقاعدواحاصروااذاوكانوا(،)المانيةوالخنادقبالجسور

فكمنلييأسخندقهحولاق!نخحفرواالحصاربدواماقمط،رهوأرادوا

.بالاستسلامويباورالحصار

نأفييدبنالحارتالى:مالكبنعمروالعربيالقائدكتبوت

حفروالا،مخهاخرجوامماذا(هيث)بتحصنواالذثنالجنودعنيخلي

ميثاملالىالحارثوبصث،ناحيتمنأبوابهوجعلخندقاخن!قهمحول

عنوانعرفوافأذعخوا،الموتحتىالحصارأتهفأيقنوا،عليهعقمبما

.المسلمونالمربوحررماالمدينة

العربية:المدنحولالخندق!

بناءمنفرغلماالحجاجانبمالاثيرابنيغولواسطمدينةحول-آ

عليهماوانفق،وختدتينبسورحصنها،والكوقةالبعرةبين،واسطمدينة

بمدبنائهمامنوفرغدرمممليونوأربمينثلاثا"والمسجدقعرهوعلى

."ماميرغ

(4)

(،)

.3م5ص-2ج-ا!علبيةالسيرة

.192!-،الاسلامصدرفيالحربىاالفن-عونالرؤوفعبد
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الخليفةعه!فيوالبصرةالكوفةبنيتحين-إبعرةواالكونةحول-!

خندقالمنصورجعقىأبوالخليفةقولىفلماخنادقبلاكانتالخطاببنعمر

عكأنفقماوجعلسوراعليهماوضربم772هـ-155عامفيعليهما
أملهما.أموالمنذلك

ومسجدهاالرصافةجعفرأبوبخىم775عاموفي-الرصافةحول-ب
.المدنمنوغيرماخندقاحولهاوحفر

والمباسيةالامويةالدولتينأياماستصتالخنادقنظامآنوالمرجح

انعاليةانج!رعليهايبنونفصارواعليهاالابداع!نالكثيرالعربأرخلوقد

ضفيسوراحندقكلعلىويبنونخندقمنأكثرةني!ملاحوليحفرونوعاروا

والقضبانبالقصبتفعلىحفراالخندقحوليحفرونا؟خن!قحالة
.(6)والتراب

يحفرونأصبحواالخبراتوتماظمالزمنبتقدمالعربأننبوهكذا

الوالىفكانالمهصةوالقصورالمدنوحولالدائعةالممسكراتحولالخنادق

يحفروركافواوأحيانابأسوارمايحيطخندقالهاجعل،مهمةمدينةبنىاقا

اكثس.اوخندقينالسورخارج

(،العربعندالخنالقاقتعامطرق،،

الآنوسنبحثالدفاعفيالمربعندالحربيةالهندسةسبقفيمابينالف

.الهجومفيالعربعفبيةالحسالهندسةفي

:الاحزابطريقة-ا

الاحقابلذلكوحسالمدينةحولالخخدقالعربىالرسولحفوحين
محاولاتهمكانتفقدلذلكتكيدهاالعربكانتماالمكيدةهذهانوقالوا

أضيقمنبجيادممليقتحموهيطالبهمحولهيدوركانففبدائيةلاقتحامه

مكيدةكانلأنه،وعبورهمنهجزءردمعلىبالمولأحدمميقكرولم،أماكنه

.يألفوما)2(لمعنهمغريبة

الوليد:بنخالدطرتي-2

يذبحاسرعالفارسيةالانبارخنادقالوليدبنخالداعترضتحين

عبرثمفيهامكانأضيقفيورحالهارماهاثممعهكانتالتيالمسنةالابل

.21،ص،الاولأثار(6)

.02معى،االحربوفنالمربياالرسوأ،ا:طلاس)لأ(
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بالرمالجلودمايم!ؤونفمالابللحومأكلقلملعربأخذثم-وفتحها

الخندقيعلصبعضهموكان.عبورهويتميمتلىءحتىبالخندقويىمونها
الخنادقخالدصد!وحين.بالرمالالمملوءةوالذيلوالرمالبالبرازع

اغلاقهااحكامبعدسباحةعليهاعبرثمبالهواءقربانفخبالمياهالمملوءة

بم!الاشجارفروعمنحقمبحالقاءأوامرهأععلىقواتهعبورقىروحين

الب.،لهحبرهثم،الخندقيعتلىءحض،قاعهفيترسبتجعلهابحجارةربطها

قتاعترضهمأذاأما.الرمالبخرائزالفروعفوقأحريقهميمهدواأنبعد

قنصا*صمنهاوجعلواالخشبيةوالالواحالابوابعليه!لرقواالعرضذلميل

.(8)فوقهاونىب،ضي

،العربعندالعربيةالهندسةاسلعة!

:باتبالدا

الىتصلحتىتبلأنها،دبيبامنمث!تقةهيلفوياالدبابة-ا

ويب!والحفربآلات)سوارماثقبفيبأخلهاالذينالرجاليحعلثمالحصون

ففي،الاسماءترادفمعنفسهاالدبابةميأومنهانوع(الضبر)أنلي
،للقتالالحصون!نتقترب،رجالفيهيفشجلدالضبرأنالمحيطالقاموس

وطريقةوصفهامنسنفرقكمامذاغيرشيئاإلدبابةوليستضبوروالجمع
عملها.

الدبابة:تعريف

فهىالدبابةأماةالاولآثاركتابهفيمحمدبناللهعب!بنالحسنيقول

بالخلالمنقمةالجلودأوباللبودوتغلفالمتلقزالئخينالخشبمنتتخذخشب

منبرجاجعلتوربما،وتجروتحركمستديرعجلعلىوتركبالنارلدفع

البكر.علىفتندفعالرجاليدفعهاوت،بيرالت!مذافيهاودبر،خشب

:تبابالدارس!تا

والرومانوالاشوريينالفراعنةاستعملهاوقد،المنجنيقمناقدمالدبابة

المربيالتبىأنالعلائفحصارفيالمقريزيويروي.والمربواليونان

فيرمشقعملمنوحورانالبلقانأرضفيكانتمدينةوميجرشالىارسل

فيعليمحعدمولايويقول،تصنمهاوكانت.والمنجنيقالدباباتعمل

.214مى،الدولتدبيرفيالاولآثار(8)
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القبائلبهامدتهمي!لابالاسملحةالمسلهوناسشانوق!ةاعلائفاحعار
.الاخرى

:باتبالدبل،ـه/مطريق

خشبية،كتلمنمصنوخمودجعنعبارةالامراولالدباياتكانت

!تلوبيلهأرضولأ،الخش!ذلكمنسفله،مربعبىجهيف!علىصلبة

هذاثبتوقد،خلالهامنألمملالرجاليستطيع،قلينةمسافاتالبرج

كالعجل،صغيرةبكراتأوأكثرأواربععجلاتلهاخشبيةقاعدةعلىالهودج

عملواالسورالىلصقومافادا،بداخلهاوهمدفموهابهاالععلالرجالارادفادا

ومنالسورحجارةثقبعلىالحديديةالحفرآلاتبمساعدة،داخلهامن

بعائمعلقوهقدرامنهنقضواولكماالمخجخيقحجارةأوهنتهالذيالموضع

دمنوافيهمتسعةفجوةعملمنفىغوافاذاعليهمالسورينهارلاحتىخثمبية

احمرقتفانيا،الدبابةالىانسحبواثمالنارفيهاوأشعلوابالنفطالاخشاب

.منها)9(للاقتحامصالحةتغرةتاركا،واح!ةمرةالسورنهاراالاخشاب

الدبابة!مقاومةيالعربوسائطلا

:بالاحراقالمقاومة-آ

فوقهايصباوالاآسوارفوقمنبالنارترميبأنالمذكورةالدبابةتقاوم

أم!)كتابهفيالمقريزيريروي.فيهاومنصبهافيحرقالمصهوريدالح!

الطائفحصىجدارالىبهماوزحفوادبابتينتحتدخلواالعربأن!الاسماع

فحرقتبالنارالمحماةالح!بسكك-قفشيتعليهمفمارسلت،ليحفرو!
منوخرج،جماعةالمسلمينمنفأصيبالبقرجلودمنوكانشاال!باتكن

القضاءاليومقشبهتكادالعلسيقةهذهأنلىويبدوبالنبالوقتلواقحتهابغي

.مولتوفبقجاجاتالدبالهاتعلى

:بالغنادقالمقاومة-ب

حالفيوحتىتفمهادونتحوللانهابالخنادقالدباباتمقاومةيمكان

الانفمسبشىالامنهاتخوجفلا.عجلاتهافيهاتغوعىكانتبالرمالردمها

فوقالمدافعينللرحالثابشامدفارجالهاويكون،القتادخرطذلكودون

الدباباتمكافحةفيالآنحتىفعالةزالتماالطريقةوهذهالرماةمنلااسوار

يثة.الح!

.204ص،الدولتدبيرفيالاولآنار(9)

-265-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المنجنيق:بعجارةالدباباتمقاومة

السورفوقمنعليهايضبطمنجنيقبحجارةترمىالدبابةكافتماكثنا

بآنعنهاالحجارةهذهبفعونرجالهافكان،تحركهاعندحمىويىممها

كضعتخشبهاعنبعيدةتكونبحيثالغليعلةالبسطمنالستاشعليهايعلقوا

يقولالمعنىمذاوفي.منهاالاسوارحمايةفيذكرهمركهاالحجارةفمل

داسجكانتفانبمخجنيقدفعهافيصكنالدبابةوأما:اللهعبدبنالحسن

بالخلالمبللةواللبودالجلودعنغفلواوان،مزقهابستاشكانتوانخسفها

يتةالح!الدباباتمقاومةتشبهالعلريقةوهذهذلكجميعفييلقىفالنفط
الحديثة.بالمدفمية

الكبش:رأس-

ةلرحين!عبدبنجنيدالعربيالقائدأنثابتنعمانالرئيسيذكر
عبدبنهشامخلافةهـى107الهندسةقصورهدمفيالكبشرأساستخ!م

طويبلغمستديرةضخيةخشبيةكتلةعنعبارةهذاالكابهشورأس.الملك

الحديدمنرآس،والع!يلىممافهايتهافيركبوقدأكثرأوأمتارةر!ثع

السنانيركبكما،وجبهتهابقسونهاتماماالكبشرأستشبهالفولاذأو

الدبابةأوجالبرسطحمنالكتلةمدهىل!تتوالخشبىالرمحعلىيبالح!

سورمدمالجخ!أرادفاذاموضينمنتربعلهاقويةأوحباللسلاسلمحمولة

يأخذونثمالخشبيةال!وارضعلىداخلهوقفواثممنهالبرجقربوابابأو

بهويصدمونبالسلاسلمعلقوهووالخلفللامامالكايشرآسأرجحةفي

فىونياذجهومدصهنقبهعلىفيفعلون،حجارقهتنهارحتىمراتة!عالسور

ذلك.علىتلالمربيةالمتاحف

-السلى:

النهايةفييلتقيانسلا!عليهايقام،كبيرةخشبيةقاعدةالحصارسلم

بهاليسهلثابتةعجلا"أوخشبمنبكرأتالقاعدةلهذهوجعلواالحلوية

لآخر.مكانمننقله

فتحابانالوليدبنخالدالعرلهيالقائدأنالجزريالائيرابىويذكر

قدوكان،شيءأمور!منعليهيخقىولاينعمولايخاملاكانانهدمشق

وأعصحابهمووعولفلما(الحبلهوالومن)وأوهاناالسلالمكهيئةحبالااتخذ

يرويوبريالطههذأويؤيد.حبلانمنهالالشرففحلقالحبالألقواالممورالى

فشحواحينيةوالحدبالخشبيةالسلالماستخدمواتالمربأنةالسيوطي

يكبرالعوامبنالزبيىالناسسمعقلصا،الحمامسوقجهة!نبابليونحصن
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بنعصرونهاممحتىصاعدينالسلمعلىشعاسلواالسيتوممهالسورفوق

.(1بهم)0ينكسرأنمنخوفاالياعى

خاتمة

الحربعلمميدانفيالمعلىوالقدحالطولىالي!للمربكانأسلفناكما

الكوكب.مذاسطحعلىفيةوالم!الحضارةالانسانعرتمنفالحربوفن
والاعداءوالمشافقونالشعوبيونوتمكنالامهحروحفيالثروغحدثاذاحتى

الاخيرعامالالفخلالالعربحيةالحربيةالعبقريةوافلتبر!لادولةم!م

رتوالىائمالهشوتتالتالعربيةألاقطاركلفيبالئوراتفىةكانتوالتي

تلاممالقلنالمماليكبيدناومصاشأمورنامعالمدألقيتحينالمس!ععروظ

جديدةولادةتشرينكافتحتىالحديثاستممارممفيأورباثمالعثصافيون

وفيالارضاصقاعفيوالمفكرونالمخنلرونزالماالتيالمربيةللعسكرية

وعبرها.فتائجهاودروسهايس!نبطونالاسصواتيجيةالمعامدوالاكاديمياتكافة

يحسبهاأنكادللقتالجديدةطوائقالحربمذهفيالعربأبدعفقد

فيالتاريخفيالاولىهيطريقةيبدعونالعربفهاهمالمستحيلاتمنغيرمم

عربيمهندسأبدعحيثالمائيالتجريفطريقةهيبارليفخطعبوركيفية

.العسكريالعلمفيجديدافتحاتعتبر!لريقةمعري

عبسالحربيةالهن!سةمنماللعرببيانفيوفقتتأكونأنآمل

التاريخ.

***

ابن،65ص،\ط،وا،لتامرةمصراخبا!فيالمحاضرة:حسن،السيرعلي(10)

.01ص،ج،مرةاالزمالنص،بىديقخري
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الضالهز

بمعرالمصارفدارنشر-!سلامصدرفيىب،!لااالفن-عونالرؤوفعب

.م1961صن!

.م19س9سكةبالقامرةالاشقاكةامعبعة-والملوكالاممتاريخ-العلبري

عامالعكرداضنشو-،الكبيرالمربياسنالوفيالحضارةاقمة-الرفاعىا1971

للسيوطيالخلفاءمامثىعلىمطبوع-الدولتبيرلهاالاولآثار-ا،لعباسالسكلن

،هـ.1305عام!ر

هـ.1360م،ءالمعريةالكضبادارط-بس!لاأحلاممناللفرب-الجو.اليقيا

بصصرالنيلمطبعةطوالآثارالخعلوس!ذكرفيوالاعتبارالمواععلى-المقريزي

هـ.1324عام

.والقا،مرة!عرأخيارفيالمعاضرةحسن-السيو!لى

هـألازميرية.1301عاممعرا!مبعة-يخألتارالهاالكاول-الاثيرابن

.م9711"آمص-أ"لحربوفنبىاكألعرالرسول-عللاسى

.م981ءعامط-بالستخوالحسب-المحمودبراهيما

***
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البيطرةعلمليفريدةمخظوطة

،الجوادلا

نجيألتومعمدالدكتور

حلببجامعةالاستاني

زوايافيوالمسلمينبر!لاكنوزعنتبحثالمخلصةالباصثينأيديزالتما

التبارمنالرغموعلى.تباعاتترىالمكتث!فاتزالتوما.المالمفيالمكتبات

يتألقما!رعانسطورماتكتنفهالذيعا!شلافان،الكتبه!معلىالمتراكم

منويرفع،الحنماريةالعربمكانةمنفيقيد،مخطوطةكلاكتشافاثر

المسلصين.مقام

شاثبنثرالزمانمنقونمنأكثرمنذوالمستمثرقونالعربعنيلقد
ينمثرونأو،عمداالعلمىالتراثمهملين،والفقهىواللفويالادبىالمرب

المربلكن.ماسةحاجةبهلهممماوالفلكالعلبفيالعلصيةالمخطوطاتبعض

بلاغتهمعنيمبوالادبيالصر)ثأنميمهمةلىفقعللااقنبهواماله!رعان

تأنيريانوس،حنمارتهميعورالعلميالتراثأنحينفي،اللفويةوقدرتهم

العلميةالكتبمذهفيماالىاضافة،وغربا!ثرفماالعالمأرجاءفيالحضارةهده

والبحث.الفكرفيدفينةكنوزمن

المرالملميالتراثوممهد،الثقافيةالملميةالمؤسساتبعضفنهدت

لها.الموائصةبالحللواخراجها،الكنوزهقهنبشالى!طليع!هافيبحلب

فدلت..ومصرولبنانسورية!ا!العلميةاليهبعشراتنشرتأنفكان

الكشب.منالدفينأمميةعلىدد!لاالقليلةالمنشوراتهذه

والمعتنونمنهمالحلماءسواء،-الباحثينالىا)حلييةالغيرةمذهولهصرت

الملصىالتراثاحياءهدفهماحديثةعلميةفهضةوحصلت.المخملوطاتبصحقيق

كلحلبجانعةبهاتقومالتىالملصيةالتظاهراتهذهوما.فروعهبشتى

.العربعندالعلومتاريخرراصةفيالجادةالحركةمذهمنصورةالاعام

فقد،كاثياالعنايةمنحظهيكنلموالحيوانالبيطرةمجلمانوافحق

ويسكتون،المربعنعرفتثلاثةأوكتابينبذكريكتفونالباحثونكان
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ض%أبخامحتالمربيةوألامةبعامةالساممهالاممأندرواوما.البالىعن
ا،الكريمالقرآنفيالحيوان!الىواحدةونظ!ة،الهامالعلمبهذأاعتخاءالأمما

)!مانمعجمالىعجلىوعودة،اليهائمبهذهالربانيةالعنالةتوضيحكنميلة

ولقد.ودوابهمببهانمهمالعربامتمامعنجليةص!ورةلاععلاءكافيةالعرب

استخراجفي83-82عاماثالتىمصه!فيالعلياالدراساتعللابكلاشتركت

عامحصيلةوبعد.معجمهفيمنظورابنأوردماالتىالعلميةالمفردات
فياللفويةالالفاف!غزارةلناتكشفتالجادالملعيالعملمنكاولدرأسى

كماالعربعنايةقائمةفيوالحيوانالبيعلرةعلموكان،العلوممجالات

الخطوةهذهأنوأحسب.فالطبوالفلكالطبيعةعلمألفاله!ويليها،وكيفا

علىوأقبلوا،اثيالتسالععلفاستسهلوا،خلاقةواسحةآفاقالعللابنافتحت

مكف4يالالفاف!مذهبعلاقاتوسنضع.واخلاصعزمبكلالعلومتاريخ

التسدولبحسبوالثاني،العلومبحسبالاول:بتىتيبينمربجةالمعه!

.يشاؤونوقتاليهاالباحثوررليعود،ئيالالفبا

علىواطلعت.الهند،الصين،باكستان،ايران:الشرقجلتولقد

تزيحلكىالاميخةالايديتنتظرعربيةمخعلوطاتعلىذ*شرت،كتبهاخزائن

هنعارية،،بريطانية:أوربةمكتباتأغلبأرجاءوطفت.السنينغمارعنها

عريبةكانتوان،نائمةمطويةهناككخوزنافكافت..فرانسة،النعسة

مائمة.

العالم،المسافرزادالبلادتلكمنمعىحملتوطنيالىبت1كلياوكنت

؟ششرالعربيةخدمةعلىبحقميوانعلويت،المصورةالمخعلوطاتمنمجموعة

زالتوما،مخطوعلاتعثرمنأكثرلير!عأنفكان.+منهاليتيسرما

آخر.عزيزبمددزاخرةانتيصكأ

عثرت1981عامشتاءفيازاشأستاذابودابستجاممةالىزيارقىوق
ولابروكلانيذكرممالمكامؤلفيهمابخطفريدتيننادرتينمخقلوعلتينعلى

الاعلامعنالاولىفنشرت!المخعلوعلاتذكرعنسهواماأكروما،سينكين

عشرالشانىالقرنفيالمنورةالمدينةأعيان"بشوانوكانت،جدةفيوالتراجم

.84-83عامالعلعيةرحلتىفيكنتحينلخدنفياشافيةون!ثرت."الهجري

بحثى:موضوعالمخعلوطةومذه

ألاكاديميةفيالمخطوطاتقسملبطاقاتيتا!لاطملدىنظريلفتنقد

وفيه.إبيملرةواالحيوانيوالطبالفروسيةفيكتاب":تقولتعريفبطاقة

عنالثانىالقسموفي.الاولالقسمفيالمسدىالفرسعنوأحاديثآيات

.،الجهادكلالناسحثالكتابهدف.شفائهاوكيفيةالفر!صأمراض

غيرها.منأكثرالكتابمناستهوتنىالتيهىالاخيرةالجملةأنوالحق
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ومي،للفكرةتبعاعليهاأقدمتثم،حينافتوقفت،مجهولالمؤلفلكن
المربحثوموللمبدأوتبما،البارزةالعربيةالعلومتاريخنمثرفيالاسهام

فيالمؤلفبخطالنادرةالمخطوطةمذهأنعلع!ماناسمماولا.الجهادعلى

ب!كأ":!بخاتمةفيالمؤلفوقال.تقريباكاملةوهى،بفارمدينة

سبعسنةرمضانمنعشرثالثالثلاثاءيومفيوتوفيقهاللهبعونالبيطرة

."الآفاتمنحعيت،بغدارالسلامبعدينةوسبممئةوخمسين

،ضيقتانصفحتانورقةكلفي،ورقةوقسيناحدىمنمؤلفوالكتاب

الفارسى،بالخطأحيانامعقوج،فسغيبخطكتبت.7*19مساحتهما

علىذلكدل،مهمشةغيروهي.ذكرتكماالعراقفيكتابهفالمؤلفلان

على،الاختماعىهذاذويمنالقدماءبس!لاالباحثينبابيوقوعهاعرم

الاولى.الورقةمنوافحموكما،ملكيتهاتنقلكثرة

المؤ!اصممعرفةالىالوصولعلىتعيننىماوسيلةأتركلمولعلى

وكتبالبيعلرةكتبسيماولا،العامةالعلومكتبنقبتفقد.يقيناأوشكا
وأقبلت،العراقيينالاعلامعنألفتالتيالكتبوطالعت.العربيالجواد

محلاتذلكفيبما،والغربيةالمربيةالحديثةالمخطوطاتفهارسكتبعلى

!إكتاواعتصرت.أفشدهاالتىبالضالةأحم!فلم،واللفويةالعلميةالمجامع

عدا،تماماالمؤلفشخصيةتحليلالىالنهايةفيفاهت!يت،فسطراسطرا

قدرتي.عنهخانتالذيالاسم

الجوادمعرفةفيدقيقاختصاصذو،ميدانهفيبارعبيطريفالمؤلف

ومو.جوارحهمنجارحةكلأتقنحتى،وكدهوكدهلهوضعالذيالعربي

زمانه.وبمدزمانهفيالملعاءيكونماكأفضل،عالم،امين،دقيق،نزيه

-!لاوقراءةوبيطركهاالخيلمعالجةفيحياتهسنيأغلبأمضىأنهويب!و

اسثمهاداتهمببغذلكيدل.مذهةيب!طلامذكراتهيدونأنقبل!عنها

يقفلمأنهعلى.عرضهابعدورفضهانقدماأو،الاقدمينلآراءوتأيي!اته

.يعموبيوسفأبوموعربيبيطريأبرزاسمأمامالايىالتفمولهف

فهوالاطباءأغلبشأن،الذبقدرةعهيقايمانعلىكتابهيدلكما

وهذا.4اللهشاءاننافع5:بقولهختمهالاعلاجأودواءاسميذكريكادلا

ومالكوالبيطري،ومريضهالعلبيببينالئقةيقويأنشأنهمنالايمان

وعلم،النباتوبحعلم،البشريبالطبمعرفةعلىكذلككتابهويدل.الجواد

لادويةأسمماءمنيستخدمهبما،واليونانيةوالفارسيةالعوبيةالضي!نة

ممانيهاالىوأحيانا،منابتهاالىوي!ئ!ير،خصائصهايعددأند!ب،وأعشاب

ومرادفاتها.العربية
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وعلى.الكتابفصولفم،وأدبيالغوياوت!هيدامقدسةالكتابضموقد

عرفمماومذا،الكتابتآليفيالسليمالعلميالمنهجالمؤلفاتبعفقدهذا

الجهادومو،سامهذاكمابهتآليفالىالمؤلفدفعالذىواله!ف.العربعن

هوالمجامدوسلاحالاعداءوجهفيالجهادوجوبيىىفهو.اللهسبيلفي

اخشاعكللقاءانل!ابفيفملكماتعاما.سلاحهيعرفأنفعليه،الجوار

ن!ليوعزجلاللهومبمابعدأرللم..8:المؤلفيقول.حديثحربي

وصفهععا،الفحص!ثدب،النظرلطيف،ومبماالفروسيةبأدبالمعرفة

ومعاونة،اللهأعداءمجاهدةفيالحسنةالنياتذوي!نوالبماسالنج!ةأهل

يتحلملمناحتساباذلكفينفسيفأعملت.الدثنعنوصقالحقعاونمن

والفروسيةالعلمفيالرياسةطلبلمنفينبغي..اللهسبيلفييجاهدعلمامنه

.00،1وجلعزلتهالشأنلهذاطلبهيجعلأن

هولاكو،هجوممنقرننصفقرابةبعدادبففيعاشالذيالمؤلفولعل

الجهادمعنىأدرك،الجلائريينبعدهمومن،المحتلينالمغولأحفادهوعاعر

الوحيد.العربيسلاح،بالجوادالجهادفكرةربطاذأحسنوقد.وقيمته

الخيل،ذكرفيهاوردالشىالآياتبمضاستعساضالىالارتباطمذاوقاده

الصحابةبعضوأقوال،بهاالعنايةعلىحضتالتيالشريفةالاحاريثكأ

الزحفعلىقرونثصانيةمروربع!كادفعتاذاوأنا.عليهماللهرضوان

العربي،الش!بعلىالباغيةالفئةهذههجومعنجاكلكتابتاليفالى،اهلغولي

المتوحشين،حكامهاأفاعيلوضاهد،الحقبةمذهعاصرالذيالعالمبهذالهأحر

.الكتابهذامثليؤلفآن

بكلترفدانينبغيالجوادومالكالفارسم!رفةأنالمؤلفادركوت

وحسناتها،،وصفاتها،نرهاودوا،الخيلأسماء:منمعرفتهتلقمما

لغويأمامكأننابتناحتى،اللغويالمسلكفيأفاضولهذا.وعيوبها

فقهبله،سيدهلابنالمخصصفيجاءمااللفويمضصونهفاقبل.دقيق

،الجواديخصفيمااللفويالذخرهذاالىفضيفأنويمكننا؟للثعالبياللغة

عاصرته.التىوالطبيةالشمبيةالالفاف!فيآخرمهماذخرا

تماماالكتابثلثوالادبياللغويوالقسمالكتابمدفشملوقد

الجقءمذافانالكيفيةالناحيةمنأما.الكميةالناحيةمن(ورقةثلاثين)

وفقهها.المربيةاللغةميادينفيالاختصاع!اتباح!عالبالفةأهميةذواللفوي

والعللالامراضفيالثانيثلثهالمؤلفصرف،ثلثانالكتابمنبقيهذاوعلى

لها،والمسببات،وعوارضها،وبواطنهاظواهرهاوبين.الجوادقعتريالتى

العلةأنأو،الجوادع!احبيرتكبهخطامنأو،جسديةعلةمنتكونفقد

وأمفترسحيواناوبرودةأوحوارةمنالجوادبهاأصيبخارجيةعلارئة

اتباعهاالواجبالعلاجاتالثالثالقسمفيوبين..حجرضربةأوحشرة
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وطريقة،أدوائهاومواصفات،اعدادهاوطرائق،ا)فيلأمراضلتلافي
للجوادتة!يصهيجبالذيالعلعامنوعحتى.مراعاتهاي!منالتيالعناية

ية.وعناتاليفاالحلميالمنبهجلاكمالل!مريوهذا.ودواءداءكل!

ومشاهداته،الواسةتجسبتعلىالفصليرهذينفيالمؤلفاعتص!وقد

فيوتملبيقه،الدقيقتشريعهجراءمنعليهاحصلالتيونتائجه،الخاصة

أمضىأنبعدالاهذاكتابهيؤلفلمأنهعلىيدلومذا.والمعالجاتالعمليات

منكثيرةبألهواعيعجكانالتحلي!يمختبىه)نشكولا.المي!انمذافيزمانا

ناميك،والكشبوالمكاييلوالأوانيالتثريحومنافدوالادويةالاعشاب

التجريبيةالفحوصلاجراءأولمعالجتهتخضعكانصالتيالجيادبضعن

ولأمانته."مجرب"ةدواءكلختامفييقولفراءماكثيراكنالهذا.عليها

وع!فاتمن"أو."اجربهلم"ةأحيانايقولنراهبهااتصفالتىالعلمية

."يوسفأبي

علىيحافف!أنالبيعلرمميىوعلى،واجبابالجوادالامتمامالمؤلفويصتبر

الذيالبيطريمعاقبةالناسيهملأنيؤلمهوكم.يديهبينالحيوانحياة

واعلم!ةالغيورالمالمقولالىانظر.ملاكهأوالجوادايذاءفيسببايكون

بعذرماتلوأنهذلك.للأطباءالنامىاعتباراخلاقفيهاتصغرالوبيطرةان

قتلفلاتةوقيل.رفضفيهالصلاحأصابقدكانوان،لهمتطببعلاج
فلاكثرةالدوابمنيعصىلاماالبيعلارويقتل.الناسوتحاماه،رجلا

ذاالبيعلاريمتحنأنيجبكانوقد.بالدوابالناسلتهاونذلكيذكر

."الدوابطبائعلململا

استطاعالملصيالمستوىمنمرحلةبلغالمؤلفأنالفريدالنادرومن

كلياتعلماءأنب،صأو.أنثىأوذكراستل!الفرسكانتاذايدركانفيه

ولقد.بالمجسالمتفحصموقفمذهوتح!يلاتهتجاربهمنسيقفونالبياطرة

الجوادع!احبويطاب.والميكاييلوالموازينالمماييرفيجدادقيقابلغ
،بالعددبمميومعاييره.لهيصفهاالتىالمقاريرعلىالمحافظةبضرورة

،باقلاء،أوقية،استار:مقاديرهفييستخدمهماوأكمو.بالمكيال،انبالميق

مموأ.كيلجة،مكوك،مثقال،سكرجة،رطل6ممدر،ف3،حزمة،جزء

الكيلجة:.كيلجاتثلاثومو،وتصفصاع:اموك:يستخدممااوزان
الاوثية:ء)وقيةعشرةاثنتابمالرطل.رطلان:المنا.مناأثمانوسسةمنا

الفارسيأصلها:الاستار)نصفومثاقيلأربعة:الاستار.)ستاروثلثااستار

نيقدواستة:الدرهم.درهمأسباعوثلاثةدرمم:المثقال.(بصةأرأيجهار

ثمن:العبة.حبتان:الطسوج.طسوجان:القيرا!.علانقرا:نقالدا
الدرهم.منجزءابمينوأرثمانيةمنجزءومو،الدرهم
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عصرهعلساءكأكثرأحياناالعلميةالصوابجادةعنينحرتكانلكنه

فيكاستخدامه،الشصبىبالعلبتكونماأشبه،منطقيةغيروصفاتبتفيم

مرارة،نسرشحم،انسانبول،خنزيىرأس،بومدماغ:المركبةأدويته

تخقصلاالميوبمذهلكن.الرقىض!بدنصائحمع،ضبعمرارة،دب

.الكتاباهميةمن

مطلقاق!صيلاالكتابمنا"لاولالثاثسقرأمنفان،الكتابلغةأما

سليهاالاولالقسمفيأسلوب!كاندقد.الآخرثنالثلثينفينفسمهالمؤلفأن

،الكتابمنالملعىالقسمالىينتقلوحين.اللفةسلامةعلىأكيدةغيرةفيه

أسلوبه،يىكبل،الاسلوبيةالمنايةفينمى،العالمالبيطريبصفةينتقل

.الهجريالثامنالقرنفيبفارنيالمعروفةالمامةمنليدنوحتى

صورةالاالجوادكتابعنهقاحديثيما.والسادةالسي!ات؟يها

العلماءالسادةيحضالذيالعلهيالعربتراثعنالصادقةللأحاديث

تشعأنوارمازالتماوالتى،بثمنققدرلاالتيكنوزنانبشعلىوالباحثين

الخطا.يسددوالله.العالمياالمعرنةعالمفي

*.*

-276-
http://www.al-maktabeh.com



مصالهربينالبياضالدجاجتربية

نيالميداالعلمىوالواقعالعربيالتراث

العديث

السبعمروانمعمدالدكتور

حلبجامعةفماأستة

انعربيالتراثومعهد

فتالعروبةالأنسة

زراعيةمهنل!سة

الحقائقمنكثيرابأنللقولنتطامنأناطلاقافيهالمبالغمنلايكونت

الدجاجقربيةعنوالمسلمونألمربالعلماءأثبتهاالتىالثابتةالعلمية

غالبيةلدىمجهولةقزالماالتراثيةالمصادرأمهاتفيوالفروجا!بياض

الذيالفياضالشرالموضوعهذأفانغروولا.والدارسينوالمحققينالباحشين

الكتبغياهبفيأجزاؤهوتثاءبتالتراثيةالمراجععصفحاتفينتفهتناثرت

عنهتنفضباحثةيدالىافتقرقدالنسيانوتواليالرقادطولمنالعلمية

معطياتفيبرويةويحققبأناةيبحثمتفهمواسعوفكر،الاهمالغبار

.الهامالموفوعمذا

وبدرجاتكتبواقدوالمسلصينالعرب.الملماءمنكثيراأنالمعلومومن
متباينة،نظروجهاتمنوالفروجالبياضالدجاجتربيةعنمتفاوتة
نذكر،والخاصةالعامةأسارهاوتبيانتفاصيلهابعضشرحفيوأسهموا

حياةقاموسهفيوالدميريالحيوانموسوعتهفيالجاحظالمثالسبيلعلىمنهم

الموجوداتوغرائبالمخلوقاتعجائبكتابهفيوالققوينىاكهسىالحيوان

وغيرهم.الحكمةفرروسكشابهفيوالطبري

:ظ،!هف!"أكه"*3ه"عيول4،حث!:وسلرلاتهلدجاجاتصنيف

الدجاجموقععلىالموضوعهذالدايةفينعرجأنحقاالمفيدمنيكونقد

والمسلعونالعربالملصاءأوردهكصا،الحيوانلعالمالتصخيفيالسلممراتبني
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كامتلاكهعدةاعتباراتالىاستناداالعليورعلائفةمعالقزوينيصنفهفقد

ووضعللطيرانمسخرةأجنحةالىالاماميةالا!لرافوتحوروالمنقارللريش
وبدون.وغيرماالفراخورعايةالصيصانوحغانةعليهوالرخمالبيض

.جدالبغيرالواقعمعوينطبقتماماصحيحالتصنيفمذافانثمك

كماالتالييل!لاالتصنيفيمتلكالدجاجفانالحاضرالوقتفيأما

عليه:ومتعارفثابتهو

+ء!6لنكا،هلك،+*اءأالحيوانعالم

لأل!3.*أل"!4ء"ثصا!*2*حالخلالاعديدا!عوللم

ح4أل،اد+!!،3ء،احالحبلياتنمبة

3!د6-!4الأ*دا7ظحا533!(*ياتالفقارشمبةتحت

كعمة،ح!7!كالطيورعلائفة

*34ح7دالء+383+!ص3الجو)نمرشبة

3!د،-*،!س*،الم!ك!الدجاجبةرقتحت

لأالهص!!نا!،،*!ةدلحةط!لدجاجائلةعا

3*ط"!!"،،أل!8ةكا!*،*كا!الدجاجعائلةتحت

ق!!طككد!للةك!يكلداجنس

كم!ددءقكط!دلأ!المستأنسالدجاج

والهنديكالخلاسيالعددهائلةسلالاتالدجاجمنأنالجاحم!ذكرولقد

التباينعريضةالعددوفيرةالدجاجسلالاتفانوحقا.كثنوغيرهانجيوالق

الصت-ا:هيأصنافخمسةالىالسلالاتتلكقسصتفقد.بينهافيما

فامبورلد.-مامبورغالاوربي

ينغرولدا-لوباسترولاا-بنجتونرولاا-سكسلساا0يةنكليقا-2

نيش.لكورا

.الازرقالاندلسي-المينوركا-ناالانكو-الليجهورن:متوسطية-3

وتيفالوارول!البليموث-نديلاآرود-يىنيوهامبشا:أميركية-4

ير.لاولدا

.نغشانللاا!هصاالبراةثينلكوا:يةسيوآ-5

:قئاتثلاثالىتصنفالحافرالوقتفيالدجاجسلالاتفانوكذلك
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بيض)الغرضثنائية-المتوسطالبحردجاجويتبعها:بياضة-

.رو!البلايموث،نيشلكورا،يىما+بشالنيوا،تيلاودآلرا-(لحم

.اللانجشان،البرامصا،الكوشين:ثقيلةلحم-

السابقةالفشاتدجاجبينوالتصالبالتهجينعصلياتوتستخدمهذا

نآفيوالفروجالبيضخصائمىتمتلكمتميقةمبنعلىالحصولجلمن
واحد.

:!هل53،طء!ء،5دةةهءأء!*!4،ة09،!ه*،ء7:للاجاجاعنديةلظاهرالصفاتا

بسعسهوعجباشهوةالطيورأكثرمنالدجاجديكأنالجاحنديذكر

:يقولوهو،أعصواتهعلىبتقسيطهاالليلساعاتويعرفالفجربطلوعيبشر

ومومنتصبةصيصةولهالهواءفيالوثبوسعةوالشجاعةالصبرالديكفيان

بشكلالانثىعنمميزةبارزةصفةومي،ال!جاجةفيموجودهوعمامختلف

وساعاته،بالليلمعرفةولهفلامرةلحيةوللديك،الاخرىللحيواناتمخالف

نأعلىيدلصوتهوبعد،موزوناتقسيطاذلكعلىأصواتهيقسطفهو

علىيمطفولايطيرلا،العليربهائممنوالديك،ومانوسماهولموضمه

الىيحنولا،بصوتهيشجيولاحسنهاأوالعليورجماللهوليسأولاده

عىيؤثىوالديك.صاحبهيعرفولافلاذامنقلهالىيهفيولادجاجف

يحميعيوربمدومويعرفهمولابأولادهفيلكيفملولا.ش!اباداممانفسه

دجاجته.

عنالمسؤولهوالدجاجةفيالايصرالمبيضأن،علميااهلعسوفومن

مسصؤولةتعدوالتيإسوجسترونواكالاستروجينالانثويةالهرموناتافراز

الملامحتطورواعاقةالانثىفيالغلاهريةالشانويةالجنسيةالصفاتتطورعن

المبيضوأزيلللدجاجةخصيعمليةأجويت)نياأما.الئانويةالذكرية
تنموحيثالافثويةالحصائعىك!تعلى-شكبدون-يؤثرذلكفاننهائيا

الدجاجةوتصبحاللحميةوالقوأئ!الاعرافوتنصرالذيلفيالمنجليةالارياش

مذاوكل،الدجاجلتلقيحمطيقةتفووكذلك،كالديكةالصياحعلىقادرة

الايسر،المبيضازالةقبلهاجماكانالذيالافىيالايمنالمبيضنموبسبب

بينالظامريةالجنسيةالاختلافاتوجودعنالجاحن!اوردهمافانمذاوعلى

تماما.صحيحوالدجاجاتالديكة

!يفىهـ:ءط9"كأا5:لسلوكوائزاالنر

نأفذكرالدجاجلدىوالغرانقالسلوكبعضالىالجاحف!تمرضلقد

الحبوبمنيبقىوبماالعذرةبفيرقىفىولام!لاوتلغاللحمتأكلالدجاجة
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فتجمعفيهاالتيال!يدانتلتمسحتىوالهضمالاسضمراءعليهايأتلانتي

النوعين.علىأتتفقدالعذرةديدانأكلتأزاا!ألالترةمننوعين

بأنهيوصفالدجاجان):بقولهالموضوعمذاعلىفيعرجالدميريوأما

والدجابة.الجوارحطباتعمنوذلكوالذباباللحميأكلالطبيعةمشترك

وآكتر،الجبنثمدةمنقلكتفعلانهاويقالالانتباهولهصريعةالنومقليلة

جذععلىأورفعلىترلفعبلالارضعلىتخاملاأنهاحيلةمنام!نعما
وبادرتالعاضةتلكالىفزعتالشمسغربتواذا،ذلكقاربماأوجدارأو

.(اليها

النعاموصومالحيامزرقيفبهولامنهأنتنفلا(زرفأي)سلاحهأما

رقيقأ.سائلاالاتراهلاذلكمعثمالكلابوجعر

،!لهلأخط"أ6"5،،ه*اك9:الدجاجعنداللعمصفات

والبياضالطيبفياللحمانجصيعفوقالدجاجلحمان):الجاحف!يقول

أكثروالدجاج.والدراجوالبطوالنواهضالفراخجميععلىتقدمهوالملوك

وتطيبالبزماوردفيتعليبفموبارداحارائمشواءتطيبلأنهاتصرفااللحوم
سي!ولاالمترفينأغذيةمنومىلطحشاويوتصلحطبخاوتعليبالهرائسفي

.(تبيضأنل!ق

فقد،الحديثالعصرممطياتمعتتوافقالافكارهذهفانشكوبون

اللحيامادةتوفيرمصادرأمممنالحاضرالوقتفيالفروجانتاجأكاوجد

زيادةالفروجانماجزادوت.آ!سارماوارتف!تعلمهاالطلبزارالمي
06-50مدةأنحيث.الانتاجدورةوقصرميكنتهامكانيةبسببكبيرة

بالامراضةبا!عالااحتمالالقصرفانلهذا،ونتيجةانتاجيةدورةلكلتكفىيوما

ومنبمقائلاالجاح!ويتابع،عاليةغذائيةكفاءةذاالفروجويتبر.يقل

كانوان،لحمهاضتدوانوالسمنالطيبمنيبلفهفلايحعىماالديكة

.(الاكلواستعلابةاللحملرخاوةذلكيصدحففخصىغير

تزالاللحمانتاجالديوكتىبيةمنالغرصكاناذاانهالملاحغ!ومن

نوعيةوأجود!لراوةأكثرهيمخصيةديو!منالناقجاللحملأنالخصيشان

التىالانثويةالهرموناتتفلاببسببوذلك،المخصيةغيرالديوكلحممن

نسبةزيادةعلىتساعدالتيالمواملمنوالخصي،والدمنبالماءتحتف!

نوعيةعلىالخصيعمليةتأثيرأنبالذكرري!جلامنأنالأ.والتشافيالتصافي

.الآنحتىالكبيرللجدليتعرضزالماالقروجفياللحم
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وأكل،جيدالحرارةمعفلانه:قائلاالدجاجلحمالدميريويصف

يضرولكنهالصوتويصفيوالمنىالعقلفييزيحدالدجاجمنالخصيلحم

تاضين.والمربالمعدة

ا!عيحتويالاييضالدجاجلحمأنعلىالحديثالعلممععلياتوتدل

لميحتويبينما!رماد%ار5دمن%2ر2بروتي!%23ر3ماء%72ر5
.رمادرا%1،دهن%4ر7،بروتين%21،ماء%73علىالاحمرالدجاج

ي،البروتينمنأعلىنسبةيحويالابيضاللحمأنالارقاممذهمنونلاحغ!

وحذا.الدهنمنأعلىنسبةعلىالاحمراللحمفيهيحتويالذيالوقت

فترةأثناءخاصمةللصعىكخذاءالدحاجلحماستخدامصلاحيةيفسرما
النقامة.

:،دةمية**ميفىء(ع!هطى6ظ،ـه54!ء*!ي:للدجاجنتاجيةلااالصفات

بالتفعيلفتعرضال!جاجفيالبيضانتاجبصفاتالجاحف!اهتملف
الدجاجةكانتولماةفيقولالجنينوحالاتووضمهوحجمهالبيضعددالى

لهبيضكانماحسبعلىوفراريجهابيضهاعددفىه!لازادتزىولاتحضن

قيم،راعولهاالغنميرعىكماشعىيمصرومىويفرخهمنهنالقليل
شهرين،خلالالسنةكلفيتبيضوال!جاجة،ا!جسيعالدجاجالىوالموت

ن!و،يحضنماأقلوماكئيرابينايبيضالجثةعظيمهوماالدجاجومن

بيضايبيغىالجشةالعفليمالدجاجوأكثر.بيضة60بينمايبيضمنالدجاج

.كثيرابيضايبيضجثةأصغرالدجاجكانوكلماكبيرا

وثيقاارتباطايرتبطالبيضمنالماليالانتاجأنحديثاوجدولف

انتاجايمطين!سبياالحجمالعغيرفالدجاج.البياضالدجاجفيالجسمبحجم

الحجميتضاءلألاشريعلة،الابيضالليجهورنسلالةفيكماالبيضمنفقيرا

اتجهففلذلكونتيجة.أيضاالبيضحجمعلىعكسياتأثيرايؤثربحيثكثيرا

حالةعنالمسؤولالمورثا!متغلالنحوحدسشاالدوأجنوورافةتربيةعلعاء

ممابالصبغيأي)بالجنسمرتبطمورثوهو!*آ!*3857الدجاجاتتعنم

لو)ف!+3!عح*!القزمةالسلالاتباسمسميتالحجمص!غيرةسلالاتأنتج
فيالجسمحجمثلثيالىالسلالاتهذهأفرادفيالجسمحجمتضاءلوقد

ال!جاجاتتلكاقصفتوقد.المورثذلكمنالخاليةالعلبيميةالدجاجات

فيلتربيتهاأصفرمساحةالىتحتاجوبأنهاللغذاءاستهلاكهابقلةالقزمة

العاديةالاحجامنيللدجاجالمقررةالتكاليفمىكثيرايوفرمماالحظائر

الماليانتاجهاعلىالققمةالسلالاتتلكتحافن!الوقتنفصوفي،والكبيرة

البيض.من

:قيغولالبياضالدجاجلتربيةنعالراعرضهالجاحع!ويتابع
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أبكاروبيضع!فرةقبيضمالأواخرفليسالدجاجةأهرمتواذا)

يكونولا.قطديكاتىىأندونبيضاتضعفراريجوهناك.أصغرالملير
منهخروجاأسعالمخصوبالصيفوبيض.الديكالدجاجةيسفدأنالانسل

وفسادليلةعشرخمسالصيففيالبيضالدجاجةتحضنولذلك،الشتاءفي

.(وأكثرأعمفيهاوالموتأكثرالصيففيالبيض

والانثىالذكرخصوبةأنالحديشةالدراساتأثبتتفقد،صحيحوهذا

ازديادكلللانخفاضتعيلثمعرمامنالاولالصامخلالأوجهاعلىتكون

انتاجياعامارعةالمقفيالبياضالدجاجقمليعابقاءأنويلاحعد.الممس

بالمقارنةب.م%حواليالىيصلالخصوبةممدلفيانخفاضعخهينتجآخر

لنسبةوتابتطبيعيمنحنىلوجودعائدوهذا،الاولالعامفيمثيلهكل

الهمبياضالدجاجفيأكانسواءالبياضالدجاجةبعمروعلاقتهالخصوبةالفق!مى

وبعدمنخفضةالفقسنسبةتكورالأنتاجبدايةفمنذ،الحبشالدجاجفيأم

منأسبوعا12-6بعدلأقصاهافتصلالنسبةتزدادالانتاجفيأسابيعأربمة

اسبوعا40بعدتصلحتىالتدريجيبالانخففىتبدأوبعدما،الانتاجبداية

البتة.اقتماديغيرالناتجابيضايختفوتجعلمنخفضةفقسنسبةالى

:3ه*!!أآ8!آهمملأء*!!هل!،هالء:البيضةداخلالجنينوصعونالصفارتشكل

بعلىفيالجنينبتكونالملبريشبههفقدالبيضةفيالجنينتشكلعناما

فية!تمعروقلهاتنثم!البيضةفيالفرخةتكونوعفما":قالحيثأمه

لطلبحيننذتتحركالبيضةفيالفروجغذاءفخيواذا،والبياضالصفار
بنقارها.فتخرجهالمبيضةبحركةحينئذالدجاجةوتحس،الغذاء

محتين،للبينصةعاينواوتع!عرتانلهبيضايبيضماالدجاجومن

لهليىلأنه،فرخولافروجالبيضةمنيخلقلممحللبيضةيكنلمواذا

ذلكيكونولااوافىالبياضوكانمحتارفيهكاناقاويربيه،يغذوه!لعام
.للمسنات

وتمالفروجانشبىمحتينوهناكفروجينالبياضمنقعالىاللهخلقفاذا

وت!ثكلالبيضانتاجعنالجاحف!أوردهماكلانمناالملاحن!ومن

أنهاز،فقطالاخيرةالجملةالاتياماصحيحالبيضةمنوخروجهاالفراخ

الجنينيمشوارهسايستكملانلاأمماالاواحدةبيضةمنفروجانينئمأفحقا

المكانلضيقتقسثاجاالجنينيةالمرحلةمنتصفىيخفقانبلخلقهمايتهانولا

لكليهما.الغذاءكفايةوعدمالبيضةداخل
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ناالص!دهذأفيالدميريقالفقدالبيضةفيارضرةبحسصكيتعلقوفيما

يبست.الهواءأصابهافاذا،المشرةلينهخروجهاعندلكونالبيضة

نذكرع!يدةأسبابالىيعقىرقيقةقثرةذيبيضنشوءفاننعلموكما

للىةمامنها

نسبةتنخفضالجويةوالرعلوبةالجوحرارةررجةارتفاععن!-1

افرازيعلوبالتالي%20حوالىالىالبساضةالدجاجةدمفىالكالسيوم
الكلسية.القشرةتث!كيلأجلمنالرحمفيالكالسيوم

بينهمةالنصاختلالأو3دفيتامينقلةأوالكالسيومنقعىعند-2

.الدمفيوالفوسفورالكالسيوم

الدجاجعلائقالىالصدفمسحوقأوالعظاممعلحونتفيمعدم-3
كافية.بكمياتالبياض

علافقهاوفيالبيافىالدجاجدمىالصنرىالعناصربعضنقص-4
والزنك.كالمنجنيزأيضا

التنفسيةوالمجاريالشعبكالتهابالمعديةالامراضوطبمضالاصابة-5

الاصابةبعدأما،المرص!منالشفاءبم!ماحتىورقتهاالقشرةلينويستس

الطبيعيه.سماكتهاالىالقشرةدو-ضفالنيوكاسلبيرض

انتهاءبع!أما،البضوضعفترةنهايةعخدالقشرةسما؟4تقل-6
تدريجيا.تزدادالقشرة45!سافانالقلشفترة

الامعاءجدرانكفماءةعلىيؤثرالذيالكوكسيديابعرضالاعمابة-7

.القثصرةساكةعلىعكسيايؤشماالعليقةفيالموبودالكالسيومامتصاعىفي

وأرقيقةقمثرةديبيغىانشاجعلىكبيرتأثيرلهالوراثةعامل-8

وراثىانتخاببونامجتطبيقعندالاعتباربمينوضعهيجبماوهذا.سصيكة

.لبياصالكجاج

فيالمربىالدجاجلدىالبيضفيالقمثرةرقةفلامرةتلاحن!-9

استطاعنهام!علنظرا،الارضيةالتربيةفيالسارحالدجاجمنأكثرالبطاريات

وانتقاءالشجوالعلىمقدرتهاولعدم،الحليقةفيالكالسيومنقصتعويغى

يا.يزغرالكالسيومحصيات

رقيقةو!لبقةتكونالىفيعودالدميريعنهتحدثالذيالقشرةلينأما
بحع!تجفالقشرةفوقمفرزةمخاطيةعلبقةعنعبارةومي.الكيوتيكول

نلاحظومخا.لداخلهاالبكتريادخولمنالبيفةلتحصيمباشرةالوضع

البينهمة.قشرةرقةوبينخروجهاعندالقشرةلينبينالفرق
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وعفرةبياضعلىتشتعل":بأنهاقائلاالبيضةواصفاالدميريويشابع

مختلفةرطوبةفالبياضصلبقشرويملوهقيصايسمىرقيقةقشرةبينهما

أشبهناعمةسلسةرعلوبةوالصفرةالمنىبمنقلةومىالاجقاءمتشابهةلقجة

."صرتهمنبهايغتذيمادةللفرحوهي،جمدفبم

ثمراسهثمرماغهثمالفرخينالبيضاءالرعلوبةفييتكونوالذي
واحدغشاءفيالصفرةتنحازةالفرخجلدمىواحدةلفافةفيالبياضينحاز

والفرخ.الحيضدمسستهمنالجنينكتفذيمنهافيتغذى.ستهمي
الدجاجومن.بالزبليدفنبانوتارةبالحضنتارةالبيض!ة!نيخرج

ومن،شهرينفيالاالسخةجميعفيتبيضوال!جاجةاليومفيمرتينيبيضما

الجنين،تشكلمراحلعنتحدثهعندالدميريمعنتفقأننابالتنويهري!جلا

الهضميةالقناةالاولاليومفيفيظهرأولاالبياضيستهلكالجنينأرفي

الثانىاليومفيوتششكلوالصيونوالرأسالمصبىوالجهازالفقريوالعمود

حتىوهكذا،(ألينتوس،كوريون،أمينون)الثلاثالجنينيةالاغشية

وحتىا)صفاراستهلاكفيالزيادةوتبدأ،عشرالسادساليومفيالبياضيختفي

ويتحولالهوائيةالغرفةالمنقارويحشقالجسمداخلالىالصفارسحبيخ

الدبكلام!سفةيصكنانه)،:فيقولالدميريويعود،لهوائيمائىمنالتنفس

محدودةمسشطيلةكانتاذاالبيضةانوذلك،البيضةفيوهوالدجاجة!ن

مخرجفهيالاعلرافعريضةمستديرةكانتواذا،الاناثمخرجفهيالاطراف
تحدبيكونأنالشرطمىليسفنقولالملاحظةمذهعلىونعقب."الذكور

تصكنانماكاالحديثةالابحاثفيذلكيثبتلماذ،الدميريذكرهكماالجنمس

الثديياتى!لالجخينيةالحياةمنمتقدمةمراحلفيالجنينحنسىمعرفةحاليا

ومع،المشيميةالاغلفةفيللجنينالمغلفالامنيوسيالسافلمنعينةبسحب

الفقس.بعدماحتىصصبايبقىالصوعىجنسمعرفةفانمذا

!ول:ط!("4!شعكا،هـ،3ء7!ها)فقسبعدالصوصجنستعديد

الطرقمنهانقكرالاناثعنالذكورالصيصانلفرزكثيرةعلرقهناك

ويساعد6(البقعكوجود)بالجخمىالمرتبطةوالصفاتوالامريكيةاليابانية

الذكورفيالسرجريشفصثلاالعلائروعمرجنستحديدفيوشكلهالريشلون

هذهوتساعدحلقاتبشكلولونهاأقصرالاناثفيبينا،ومنقطأطول

دجاجتربيةفيالمطلوبةللأغراضالجنسينبينالفصلامكانيةفيالتفيرات

ريش!نوأطولملونغيرالقوادمريشأنحديثاوجدقدأنهكما،اللحم

ويساعدالبياضالدجاخصيصانفرزفيالظامرةمذهاستنلتوت،الخوافي

الفرزيسهلمعاالانتاجالعاليالدجاجعلىالتمرفعلىونظامهالقلشموعد

.يوةالغنعنالانتاجفيالمغلةالدجاجاتبين
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:ءأ،ءفىح!8+ء،ة!!8،ء!هل:البيضتشكلرورات

البيضخلقيتمبانه:فيقولالدميرييتكلمالموضوعمذاحول

ساعة26-24مياباضتينكلبينالفترةأنالممروفومن،أيامع!ثرةفي

وتستمرساعة(فىاكلأافترةبع!ثانتبويضيحدثالابافةعمليةوبعد

للفقس.الجنينيستم!حشىيوما(21)التفريخفشرة

وأقلهالصفرةذواتوألطفهالبيضأغذىانقولهفيالدميرىولسممر

.حيوانمخهلتولدلاالمبهيضمنالنوعومذالهارلكلاوجاجمنكانماغذاء

عاليةالصفارالىالبياضنسبةيخهماتكونالتيالبيضةأنالمعووفومن

والصفارالبياضبينالنسبةفيهاتكونالتىالبيضةمنأقلبنسبةتفقس

أقل.

غيرالمبهينىمنللفسادقابليةأكثرالمخصبالبيضأننلاحطوكذلك

التناسليةالخليةافقساميبدأالاخمابمنساعاتثلاثبعدلأنهوذلك،المخعب

منغذاءهاوتسشمدالخلايامنهائلةاعدادالىمتتاليةمراتعدةالمخصبة

فسادها.الىيؤديمماالبيضةمحتويات

7،!فىعهمحو:ى"؟"ح*!مماء.:جلفرواوصف

منملحاأملح!لاشالارضفيوليس:قائلاالفروجالجاحغ!يصف

البيضمنيخسجضءفكلوالاالديكلول!الاالاسمذلكوليسالفروج

عارفاكاسيايخرجالبيضةعنهتنصدعحينوالفروج،فروجهوفانما

هـصويدرجالسووانيمنللذبابأصيدومو،الخلةوسدالحببموضع

مليحمقبولظريفكيسوهو(فطامأي)فصلبلا(الفقسأي)الولادة

وصيدالحبلقطمنمعيشتهبموضعبصيربمعرفتهمكتفبنفسهغنىمعب

قربه،لمنوالفهدعاهلمنباتباعهمشهوروموالهواممنالطيروصغارالذباب

ذواتأولادمنكأنهحتىكاسياالفروجويخرج،قدهوحسنصوتهملاحةثم

مشتركوالفسوجمكانهويألفحنينهالصوتشديدالحركةسريعالاربع

منأقذرموومااللحمأكلهوهونصيباالعليرجوارحسنأخذت،الطبيعة

وأدبرقبحهوأقبلهم!يكونقصوحصقماقالايامعليهمرتكلماثمالذباب

يكادولاذلكضدالىلهيحبكانماجميعمنينسلخحتىكذلكيقالفلاملحه

تحملولاالسمنتقبللاالانثىكانتانوكذلكبأبيهيلعقحتىالشحميقبل
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حضنعنبيفمهمنخرجاذاوالفروج،الجثةفيبأمهاتلحقتكادحتىاللحم

منمنهايخرجفانمابكراكاناذاالبيضكذلك.لهأكيسكانالحصام

جثة.أصنرسكونفروج

مجالفيالمسل!ونالمربعلصاؤنااوردهفيضمنغيضفهقاوبعد

وصوابآرائهموعمحةباعهموعلولاطلاعهمسعةعلىتثمهدالدواجنشبية

وميزاقه.ئصهوخصاالبيضاتتاجعنذكروهماكلفيياتهمنظس

**
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بعالموا

.الحيوانكتاب:بحربنعروالجاحظا

.البرىالحيراناحياةكشابجعليبنموسىبنمحعدالدميري

الموجورات.وغرائبالمخلوقاتعجائبكتاب:صحردبنسدبنزكرياالقزوينى

الحكمة.1فردوسكتاب؟وفيبنسهلبنالحسنابر9الطبري

.198ءالمجترات1بممحىنريد-مروانمحمدالسبعا

.1982الدواجن:غسانالفادريا

.نجا)ودلاعشاعة؟نذيىمحمدنهجيزر

!!!!
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العسبة!قوانينفيومشتقانهااللعوممراقبةؤ

فنصةموكالدكتورا

العلومتارس!فيدبلوم

والفنية،والفكريةالماريةجوانبهمامختلفبخصوالحضارةمنلامرتقاس

عددأكبريموالتفالنعوتقديرالحضارةلتقديرالسليمةالمقاييسومن

منسجص4مؤ!سساتق!ختالتيهيالمتحضرةوالامة،الحياةانببمن

كافة.الحياةلجوافبومترابعلة

فىوالمعوىالاخلاقيةالمبادىءعلىالتئماكيدالاسلامسصا!أبىزمنان

ضر-""ايىا-!"سلاميةبيةس!لاالحصارةازدمرتام!نعو،البشربينالمعاملة

ذلكفاسشلنم،والاقتصاديةالماليةتاسس!ؤملاوالمنظماتودعائمأسىتوعلدت

النموهذأعلىةالسيص!إالىف!هتالتىالاداريةالمنعلصاتمنعددونعوفلهور

عرفكلالحضارةمذهظلفيالنافذةوالانظمةالقوافينأبقتحيث،الشاول

الاسلاميةءالشريمةمعيتعارضلاوتقليد

القوانينتوحيدضرورةالاسلاميةالدولةادارةعنالمسؤولونأدرككصا

أسواقفييجرىمالمراقتضرورةووجدوا،ادارياالدولةلتوحيدوالانظة

وا)صناعاتالمماولتمشاكلواجهواحيث،وبفاددمشقأمثالالكبرىالمدن

فأنشأ،السوقفيوالمكاييلالموازينمشكلةمنبدأتالمشكلةلأنالاسواقفي

المكاييلدهب.ش،رمءىكرال1باد!ءفياقتصرتحيثالمحتسبوظيفةالأمويون

منكافةالسوقتال!اشنلتشولالعباسىالععرفيتطورتثموالموازين

.وحرفوتجاراتصناعات

تر!فالهراذابالمعروفأمربأفهماالشرعنظروجهةمنالحسبةتعرف
تءصؤولكرجلالمحتسبعرفلذلك.فمله)1(ظهساذاالمنكرعنوتهى

وأعواتعيونللمح!سبيكونأنوببغى،الاسلاميةالمدنفيوالآدابالاسواق

أماكنفيالصناعويرتب،وأسعارهاوجورتهاالسلعيراقبونحيثالسوقفي

.(2)سلالاونفيالحالهوكصام!لومة

سةالمترفىالبغداد!عاليصريحميببن!حدبنى!عالحسنابو،الماوردي(1)
.208ص.م0919القامرةبااالسصادةمطبعة،المملعلانيةالاحكام)ء،045

.م196مبيروتالكاثوليكيةالمعلبعة.الاصسلامفاواالمحتسبالحسبة:نقولا،3ة2زيا(2)
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الاسلاميهالدولةفيالحسبةونعلامالمحتسبععلحولالثرحأعليلن)و

وموألاالاسواقمراقبةفيالمحتسبعملمنمهمجقءعلىالضوءسأسلطولكنى

بتحضيرعملهميتمدئمصوغيرمموالنقافقيينوالرواسينالجقارلمحنةج!واس5

الماملونالبيعلريونالفخيونيقومحيت،الناسالىوبيعهاومشتقاتهااللحوم

معاينةمنابشداء،الايامهذهفيالمهمةبشلكوالبل!ياتالمدنمجالسفي
وقمعوالمطاعماللحمبائعيحوانيتمراقبةثمبحعدهثمالذبحقبلالحيوانات

عالميا.المعروفةالصحيةبالشروطهؤلاءتقيدمراقبةوكذلكالفش

تكونقدا!زآكما،الحموانىللبرولينغذائيممدرأهماللحوملهعتبس

تسببهوبماوعلفيليةجرثوميةأمراضمنتنقلهبماللانساندائممرضمصدر

التاريحمدىعلىصحيااللحومةبق)رملكانلقلك،مختلفةتسمعات!نله

مقدسةبمقرةوالمنجسالخخزيرأنالمصريوناعتبرالفمفعنذ.كبرىأممية

الديانةجاءتثم.والجديألثوربذبحوسصحواالحيوانينمذينأكلفحرموا

الاسلامجاءثم.الطبخفيالذبانحدموكذلكالخننيرلحمفحرمتاليهودية

ولحمالمسفوحوالدمالميتةالحيوأناتلحومفحرموالدينيةالصحيةبتعاليمه

اللهيقول،السبعأكلوماوالنطيحةوالمترديةوالموقووةوالمنخنقةالخنشير

الكريم:القرآنمن(3)يةآئدةالماسورةفيتعالى

والمنخنقةبهالقلفيرأهلومايرالخنقولحموالدمالميتةعليكمحرمت!ح

علىذبحوماذكيتمماالاالسبعأكلوماوالنطيحةوالمترديةوالموقورة

.!النصب

مراقبةفيالمحتسبعمليقعلىعنكميرةبواب1الحسبةكتبفىورد!لعد

أمثالالمحتسبينمنعددعلىهذابحمىفياعتمدتوقد،بهاوالمشتعليناللحوم

السارسالقرنمنوالشيزريالهجريالسابعالقرنسالقرشىالاخوةابن

هـ.844قبلعالهثىالذيالمحتسببسامبنواالهجري

عليهميمرفأنينبغىكان"الجزارينأوالبتورلذابعيفبالنسبة

والسكرانوالمجنونوالاعمىالصبىزكاةوتكره،معيشتهمأملمنثقةعريفا

(3).!النحرأوالزكاة.اخعلأواربمالانهممنهم
بم؟!ممصملأ؟،

يذكرواوأنالذبحعندالقبلةيستقبلواممنالذابخينالمحتسبويأمر)

فيتغبربخربهمنفيهاينفخلئلاسلخهاعندنفخها!نويمن!همعليهاالقأسم

قروحبهامااوالجربةالبهيمةيذبحوالاانفياليهمويتقدم،اللحمطيب

القرد"معالمهـ.7م9سنةالمتوفىأحا؟لقسضيبنمحعدبنمحمدالاخوةأبن(3)

.97عى.م1927كصبرجالفنونكاا/ر.الحسبةأحكامفي
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وسيح،(4)الدرذواتولاالحوامليذبحواوالاأصابهاممات!متريححتىالا
،والعوراء،(5)العنقوالمرشيةالورككالمخلوعةالعيوبالظاهرةبذبح

والمرياح)6(،،والمكويةالحافر،والمقطوعةوالمئسقوقةوالمجخونةالسنوالمقلوعة

تعمللاالتذكيةلان(8)المقاتلالمنفوذةيذبحواوألا.(7)المعلوفوالمعيب

خصس:وهيفيها

.الدماغصفاقالمخرجة-

.النخاعالمقطوعة-

.والمريءالحلقومبقيوانالاوداجالمتطوعة-

.الحشوةالمششرة-

ءالممرانالمثقوبة-

الميتة.حكم،فيلكونهاوذلك

وماالموتعلىأشرفوانالحلالالحيوانمنذلكغيرفيالزكاةويعمل

حركةأوالمينحركةأوالحركةذلكيقيلوقلىبهالحياةوجودفييتبر

منليضثبتاليهمالمحشسبويتقدم،التنفسأوبالارجلالركضأوالذنبة

أكلها،فيشرعاالخلافيقعبأكملهاتنقطعلمفانالجوزةتنقسمحتىالذبح

قطعحالةفيوذلكوالحلقوموالمرىءالودجينقطعحالةفيالخلافيقعوكذلك

الودجين.وأحدوالحلقومالمريءأوفقطوالعلقومالمريءأوفقطالودجين

لمأنهرأىنمالذبحالهشوفىبانهيعتفومويدهالذابحرفعاذاأما

شاكايدهرفعولو،ذلكجازوالقربالفورعلىللذبحبهوأعاديستوفه

.الاعادةتجقلمالاستيفاءقي

السوقفيالسمينةالحيواناتأشهارمنارينالبنالمحتسبيمنعوكذلك

(9)(0غيرماوذبح

اثدائها.منالحباترالتيا:الورذوات(4)

"لشق.قيبصىيحشبالرقبةامفاصملفيمرضوهوالمخق:مرالاص!ح(5)

.جي.اكاأوالمهبليبالاسترواحالمصابة:المرياح(6)

العلف.منالمتخومة:المعلوفالمصيب(7)

إلمخاصحة.أتماءفيهاغرهـ،قررينفذالتي:المقاقلالمخفوذة(8)

ارنست،الحسبةآداب،الم!ق!ليمحمرأبيبنمعم!الهعب!أبو،المالألقي(9)

.71عى،1921ليروكس
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علىمضجعةوالفخموالبقرقياممنمعقولةوميالابلتنحرأنويجب)

لتعذيبمخعاكالةبسكينالذبحيتملاوأن،السنةمىوذلك،ار*يهـصرالجانب

ارالجنيشرعلاوأن،والحلقوموالمريءالودجينيقطعأنويلزم،إلبوأن

منمنعهمكما.الروحمنهاوتخرجالشاةتبردحتىالاالذبحبحدالسبخفي

ماكن911يعوفآنالمحتسبعلىويجب،فيهالماءونفخأصفاقينأمناللحمشق

.(01)(بالماءمخهااللحمينفخالتيالأخرى

عليهالقض!يبيملقوأنالانثىمعالذكريخلطلاأنارالبنوعك)

أمينبحضهورالاذبحتثموقعتعريضةبهيمةيبيعلاوأن،المبيعيفرغحتى

.(11)(أيضاطبخهايراقبحيثالمحتمسبقبلمن

أيامعدةكلفييعلالبهمأنالمحتسبفشأن):اللعملباعةوبالنسبة

لاموازينهمويعرضون،وتنظيفهااللحمعليهايضعونالتيالحعربغسل

مكانيكونوأن،يوزنوبصالهيوزرللهشترييتبينحتىالحوانيت4أوب

الداخكفيوليسبوجههالمشترييستقبلهحتىالبائعيسارعناللحمتقطيع

للحم.المش!!يرؤيةبوقوفهأوه!يبيخفىبحيثاليمنىالبائعيدجهة!نآو

فيهث!حيلئلاليطةكلاللحمبقاياعلىالملحىث!ريأنالبائععلىيجبكا

وفي.الكلبيلعقهلئلاعليهويربطالحلفاءمنبغشاءيفطيهوأن،الدود

الضأنلحمواحدوبوقتحانوتهفييبيعأنالباعةمنلأحديسمحلاالاندلس

ا)ضانلحميبيعانحانوتينبينبحانوتالمعقلحمبيعيسمحلاكما،والمعز

تخصهحوانيتذلكمننوعكللبيعالمحتسبويجعل،الجاهلعلىيلتبسلشلا

ض!مد!جينفخأنالم!شلحمبائعيؤمركما،غيرماعنمنفصلةبهوتعلم

التعرفويمكنأحداذلكيجهللاحتىالمهنلبيعالمعدةالحوانيتبأولويصلقه

جزارةلحميباعولا.أ)صفوةفتعلوهالفنمشحمأماأبيضبأنهالمحزشحمعلى

عليها.تينجزاربشحم

منقعلعةمنهيؤخذبأنميتةبهيمةمنأنهيتوممالذياللحمويختبر

ويوضععلازج!ذبوحلحممنبصينهالعضوذلكمنمثلهاويؤخذمعينعضو
الميتواللحميىسبالمذبوحالطازجاللحمفانبالماءمملوءةقصريةفيالاثنان

وكذلكصمغيرةحمرنقاطبهظهرقانسلخهحينالجلدالىينظروكذلك،يعلفو
أديمهكانوان،ميتحيواند!جقهوالدقاقالجكعروقفيالحهمسةتظهو

.مذبوحجلدفهوأبيضصافيا

حسامتحقيى.الحسبطعللبفيالرتبةنهاية،المحتمسبأحم!بنمحمدبسامابن(10)

.34ص.م1968أرببفالمعارفمطبعة.السامرائياالدين

.97ص.م9927القربةمعالم.الاخوةابن(11)
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شراءهاويحلمجزارةفليأخذعليهماللحمتسعيرالمحشسبأرادواذا

كانتانالجقارلصاحبهادرممينمنهاويريحبهارعللاكممل!يوويزنها

وذلكالعظمقدروزنهامنيسقطثمالبقرفيذلكوبحسابعنقاأوكبشا

والذبحالجزارةثعنهـشثمنهويسقطوجلدماسقعلهاويبيعاجتهادهبحسب

انياأما،الواح!الرعللر!سبذلكفيعرفاللحمأرعلالعلىالباقيويقسم

البهيمةثلحمعئرربحتعادلفانهاالبقرفخذمنالداخليةاللوزةأخذ

.(1م)(بأسرهاالبهيمةوزنعنالتقريببهذايستغنى

لشلاالحوانيتمصاطبحدودعناللحماخراجمناللحمباعةويمنع)

بها.فيضرونالناسمنالمارةثيابتلامسها

حافوتفيالضأنلحمكلالممزلحمببيعسصححيثالعربيالمشرقوفي

وكذإكالضأنلحمعنلتتعيزالماعقأذناببشعليئيؤموالقصابكانواحد

ن!اللحمباتةالمحتسبمنعكما،السمينباللحمالهزلهلاللحملخلطلاأن

تسممالقذدلهرأنذكرواقدالحكياءلأناللحومساشعلىالعذديراو!صللأن

خثبةعلىالاشنانأوالملحينشرأنفمليهالبيعمنالقصابفرغواذا،اللحم

.الهوامعليهاتدبأوالكلاباتسحسهالئلاوالتحضيرالبيع

الفنمممرانأماسقعلهجملةفيالكرشمعالبقرمصرانيباعكما

وكذلكالضأنعنالمعزبعلونلفر!كذلك،ال!وارةمنلخليصهبع!فيباع

.(13)(اللحومأوالجلودتخالطهالامفردةالألياتتباع

ننلافمهايراقبالمحتسبفان)ةالاكارعوباعةللرواسينبالنسبةأما

خياشمغسليجبكما،والشعرالجلدبقاياوازالةبالماءبسصطهايأمرهمحيت

.(والدودالاوساخهـنوشنعليفهاالبهيصة

.3معى.م1921ةب!سلاآداب.المالقى(12)

.34مى.م1968الرتبةنهاية.بمس!مابن(13)
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تحتفانالصنورأسالماعزرأسبينالتفريقالمحتسبعلىشكلواذا

لهانوكذلك،منهشيءالمعقعيونتحتوليمساللاقيسمىثقبالضأنعين

المحصسبفعلىالمبائتةالرؤوسعلاقةأما.الضأنمخطمغيررقيقالمصننمخطم

فانهارائحشهويشمبالشوكةالمسمىالمبلغفيالموجودالرقيقالعظميسلأن

.(14)(الرأسباتاذ!تتغير

الشحمالىاللحمنسبةيراقبالمضسبكانفقد):للنقانقينوبالنسبة

يحشىالذيالمصرانيراقبكما،تقريباالثكتعادلالشحمنسبةتكورحيث

.(15)(معهالموضوعةوالتوابلوالماءالخلكميةيراقب.كماله

يكونوآنكثيرغشهملأنيديهبينبعملهماكتمانتمبينالمحتسبويلزم

لديهيكوروأن،النظيفةألخشباتعلىالمقطعالنمليفالجيدالضأنمناللحم

شيءكلاللحميخلطلاوآن،والحشوالتقطيعأثناءعنهالذبابينشواحد
قبلبشقها-النقانقغشيكشفأنللمحتمسبويمكن،البهيمةبطىمن

.(16)(اهيلق

نقصفانالشيقبلالوزنيختبرالمحتسبفان):للشوائينوبالنسجة

لاتمامللتنورثانيةيمادوالاالنضجمنحقهأخذقدفالشواءثلثهالاخرفي

عدموكقلك،بسرعةالمشويةالوركيانخلاعأيضاالشواءويختبو،نضجه

.(17)(الوركعروىفىآحم!دموجود

الج!يأوالخروفجسمي!مخوالابأننيئ)وشلاالمحتسبيأمركذلك)

قمامقبلالنضوجعليهويظهوالبهيمةجسميختفحلئلاوالحلاواتبالعسل
.(النارفيذلك

يضعمنمنهملأنبيعبلابالليلالشوائينى!لبقيماالمحتسبويتفقد
و!لمحذلك،مشتريهعلىورائحتهطصمهفيخفىويبيمونهالمادحالليصونعليه

أثخاءاللحمالىوأفافهالرآسمناللحمبحضشفاذافيعابصنهميميراقب
.الشواء

الكتانبعيدانتنانيرمميحموالابأنالشوائينالمحتسبيأمركذلك

،يجعلوطي!لاالعلينيكونأنيأمرهموكذلك،غريبةرائحةالشواءيأخذلئلا

رائ!-تؤذيهلئلاالدكانداخلوليصىنظيفمكانفيممجوناالتنورداحل

.97ص.م1937القربةممالى.الاخرةابن(14)

.3معى.م1921الحسبةاأداب.المالقى(15)

.94صم1937القربةمعالم.ا!حوةالن(16)

.23عى.41921البآذاب.المالقي(17)
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كانكما.الرائحةوشماغلاقهبم!التنوربفتحذلككشفويمكن،الجيف

.(18)(نظيفةلتكونالشوائينألبسةيتفقدالمحتسب

السمينةالبلديةالبهائميذبحواأنالشوانينعلىالمحتسبيشترطكصا)

وخصوصااللحمتجربحيجبالشواءوعند،السنتينيتجاوزولاالسنالصغيرة
!بالابالتنوريدلوهلاوأنمنهالنارتتمكنحتى،الوركوفيالاليةتعت

.(19)(والاوساخالورثآثارمنبالماءبعلنهتنظيف

ومشتقاتها:اللعوملمراقبةالعديثةنينالقوا

،والعربالاسلامحضارةفيهاازدهرتالتيالفترةفيانهالقوليكن

فان،العربيةالمدنفياللحوميىاقبونوأمناؤهواعوانهالمحتسبكانحيث

تعيهـشكانتالتيالأندلىباستثناءالقوانينمذهمنشيئاتعرفلمأوربا

اللحوممراقبةمفاهيمتطوركانوقد.الاسلاميةالحربيةالحضارةفللفي

يصكنناوهكذا.البلادتلكفيوتطورمااليهاالحضارةلافتقالمرافقااوربافي

.(20وأمريكا)أوربافياللحوملمراقبةمحاولاتظهورملاحظة

.م1621عاممنذاللحوملتفتيشالمحاولاتبعضذكرت؟فرنساففي

جثتىلندنبلديةثرطةصمادرتم1319عامفيأنهيذكر:افكلتراوافي

وسامتين.متفسختيناعتبرتابقر

يرالخنقلحوملمراقىبةمفتشونخصعىم138،عامفيأنهذكرةألمانياوفي

ريغنسبوغمدينةمنمواطنسبنم1434عام،إوفيلاشابيلس!كامدينةفي

عاموفي،اقتلمهاأنبع!الوحيدةال!ودةبيرقاتمصابخنقيرلحمباعلأنه

عنعصهاتقلالتيالعجولوبيعذبحبافاريامقاعلعةفييمنعكانم1615

.وبعدهالذبحقبلالم!اينةوأنشئت،أسابيعثلاثة

عاموبعدهالذبحقبلالحيوانفحصمحاولاتأولىظهرت:كنداوفي

البيطريالطبمفاميمتطوربعداللحوممراقبةمفاهيمتطورتثم.م1707

اللحوممنتجاتصلاحيةعنتتحدتالتىوالانظمةالقوانينظهرتحيثذاته

للبيع.المعروفة

.37عى.1968الرتبةانهاية.بسامابن(18)

.92عى.م1937القرلمجةامعال.ا!خوةابن(19)

م1975والاص!اكللحومالمعيةالرقاية.الرحمنعبد-ابريق(20)

.8عى
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المعسوفةالحديثةالقوانينأولفانالسوريةالعربيةالجصهوريةفيأما

العادرالمؤقتالم!مانيالقانونفيكانالحديثالعصرفياللحوممراقبةعن

.م1913/2/5في

!بلمنوبع!هالذلحقبلالحيواناتفحعىضرورةعلىيؤك!والذي
المنتجاتمراقبةالقافونهذاأوجبكما،البيعلريينوالمراقبينالاطباء

.الحدودعلىوالمصدرةالم!شوردةنيةإلحيوا

العثمانيةالقوافينلهاأساسافتشصدسوريةفيالآنالنافذةالقوافينأما

.الموضوعبهذاالمتعلقةالفرنسيةثم

اهتياماأصبحوسشتقاتهااللحومبمراقبةالامتمامانالقولويمكن

وذلكاللحومتفضيشفيعالميدسشورلوضعمحاولةهناكأنيذكرحيثعالميا

.م1970عام

حياشطفيةرث!ابمعلاقةلهالذفيإلهامالموضوعمذانعلرحاذونحن

مهمااللحومبمراقبةالخاصهالقوابنبأننرركالاستهلاكيوفمطهااليومية

الصحيةالاوجهبكلالاحاطةتستطيعلنفانهاوالموضوعيةةق!لاورنبلغت

اللحوموتحضيرالذبحبطرقالمحيطةالمختلفةللظروفوذلك،والتدليسية

علىالأعتصادالحالاتمذهمثلفيالمناسبلمنوانه.العالمدولفيواستهلأكها

منأفضلوليمس،حدةعلىالدولهذهمنكلفيالسائدةوالاعرافالقوانين

ظلفيسادتالتيوأعرافناالاسلاميةوشريعتناالعربيةأخلاقناالىالعورة
اللحومبمراقبةالخاصةالقوانينلوضع،الانسافيةالربيةحضارتنا

اضافتهيمكنلمااضافة،لهاروحاوالاخلاقالحىالضميريكونومشتقاتها

ومنعالامراضسالمستهلكينصحةعلىللحفانلجديدةعالميةممطياتمنلها

لهم.غذائىر!صمبامموالتلاعبغشهم

http://www.al-maktabeh.com*"لههيم
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بعلب!والتوقيتالفلك"

نيحريتامعمودالدكتور

بعلبالشعبيةالتقا!يدمتعفمدير

منالمخطقةتاريخفيمتميننادورألمبتالتي،حلبورينةأنشكلا

الناحيةمنأيضااضتهستقد،نيلكوغيرواقتصاديةسياسية،متعددةنواحى

الطلابفيهاليتلقىالمدارسفيهاوبنيت،العلومفيهافازدمرتةالعلمية

ودورالمساجدا!ع،مدرسةثلاثمائةنحوبلفتحتى،العلومأصنافمختلف

منعلوقمنالسلومينادطعخلالهامنتتفجرءالتيالاماكنمنوغيرماالحديث

وفماتماحبنو.الفزىالحلبىالمؤرختعبيروحس!ط"(1)ومفهوم

الذيعليبنىث!يميالبقاءلأبيشجمحين،خلكانبنالدينشعسةالاعيان

المئريفبالملمالاشتغاللأجلحلبالىوصلتولما":قالالصائغبابنعوف

وهيم1229/ـه626سنةالقع!ةذيمستهلالثلثايرماليهادخوليوكان

."المشتغلينوالعلعاءبالعلممشحونةالبلادأمذاكاذ

ذكرفف،إبعيدةاالبلادمنالصلمعللابكاالضاحلبالىوعملوقد

الململتلميجاءتوالهنكرالباشقرديةلهميقالعلائفةبحلبأنياقوت

دفعها،جاورماوماالمجرمنحلبالىجاءتاتاحائفتيناماتينأنريبولا

.الاسلا:ىالدينالطائفتينواعتناق،احمبمدينةشهرةقلكالى

علىونظيت،العثيانيالمعهدفيبحلبالملعيةالنهضةاستمرتوقد

العلومفيالمتعلطيئمنصنفلكلالدولةوعينتالتصليمفيالحديثةالطرق

.(2)بهتليقكتباوالاليةالدينية

وانتشرتوترجمتونسختالكتبالفتفقد،هذهالعلمدورجانبوالى

المامةالمكتباتفن،الخاصةوالمكتبات،والمص!اجدالعلمدورفيالحامةالمكتبات

الخاصة،المكتباتأما،والرواحيةوالشرقيةوالحلويةوالعصرونيةالسلعلانية

الخشاببنيومكخبةالصديمبنيومكتبةالشحنةبنىمكتبةكانتقاشهرما

حلب.فيالملمبيوتاتأجلمنتع!كانتالتىالاسمنوغيرمم

.161"ررالاولالبزءبا،لنشيا"لشهبرباليكاوللمزلفهحبتاريخفيالذمبتهر(1)

.164عىففسهالمصدر(2)
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ال!ثرين،القرنأوائلحتىوالخاصةالعامةالمكتباتمنكثيربقىلف

الاحمدية،المدرسةكمكتيجة،بعضها،والطباخالغقي،المؤرخاىذكروقد

وفكتبة،شتىعلومفيمخطوطمجل!آلافثلاثةزماءائنهاخقفيتجمعوكانت

مجلدوخم!ممائةألفعلىوتشتمل،بالمثصافيةالمعروفةالرضائيةالمدرسة

أفنديمحمودبعكتبةالممروفةالكبيرالامويالجامعمكتبةثم،شتىفخونفي

ومطبوعمخعلوطمبلدألفنحوعلىتشتولوكانت،أوقفهاالذيومو،الجزار

المقنعلرالمجيبكالربعمتنوعةفلكيةوالاتمخطوعلةفلكيةكتبفيهاماوأندر

.والكراتالاصطرلاباتوأنواع

الكتبفواررمن!بميرعددبينها،مجل!ألفزماءالعخصابىآلمكتبةوفي

كشابتهاعه!يرجعالنادرةالمخعلوعلاتبصضأنحتى،والمعابوعةالمخطوصة

الكنائسمكنباتالىبالاصافةمذا.الميلاديالصاشرالهجريالرابعالقرنالى

.النادرةالمخطوطاتمنبالكثنتحتفغ!اليومالىتزاللاوالتى،والاديرة

احسابكاالرياضيةبالعلومتتعلقمخعلو!لاتالمكتباتمذهفيوجدتلقد

والتنجيمكالميقات،الفلكيةالعلوموأقسام،والهيشةوالمساحةوالهندسة

والفلاحةوالحيوانوالنباتوالبزدرةوالبكيطرةوالطبالعلبسعيةوالعلوم

..أخرىوعلوموالجوامروالمعادن

أحم!آنجاءالش!حلببشارلهخالخبلاءاعلامكتابهفيالعلباخذكرولمد

اسضنتج،كما،واقتنى،بهافمهرالفلكبصلوماعضنىتبالجزارالشهيرآغا

بعضها،علىفحصلالفلكيةالآلاتبمثراءواعتنى،العلمهذافيكثيرةكتبا
وسرعة،البلدانعلىالكواكبودلالاتوبىوجهاالافلاكبملم"دراساتوله

البلادطولبهايعرفالتىالفواثمنذلكغيرالىفيهاالسياراتدوران

.محمود)3(ولدهبخطالمجموعةهذهض!بوبالنشرجديىةوهى،وعرضها

فهذاد!يو"ةأولهمافيكتبانهالطباخيقولاخرىمجموعةل!يهوجدتكما

فيالموجودالحدي!الرصدهو،زمانهقىمة،ععرنافينبغالعسينيزيج

تقويمالعلماءبمضالحجمالكبيرةنسحتهأعولمناقتطفتوقد،باري!س

اللفةمنوترجمة،والاستقبالوألاجتماعالمناحيرةوالخمسةالخيرين

سنةوفي،اليهاالرصدوحولقسطنطينيةمدينةفيالتركيةالىالفرنساوية

.(4)..الشهباءحل!مدينةفيالعربيةاللغةالىم1845/ـهاآ61

طامعالهمه،الحقالعباخراغبمحمدقل.وم،الثهباءحلببتاريخالهـبلاءآعلام
.305ضعة

.307االصفحةالسابعءالجس،النبلاءأعلام
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سنةالمتوفيارالجنأفخديمحمودابنهالىالمخطوطاتمذهانتقلتلف

الكتبهذهأوقفم1893هـ/1311عامفيأنهالا،م1896هـ/1314

وثلاثونأربعوميالغلكيةوالآلاتكتاباوسبعينثمانماتةعددهاويبلغ

المكتبةمذهأنيالذكروالجدير.الكبيرالامويالجامغ!اووضعها،قطعة

حل!فيمكتبةأغنىوتم!،يجوالقوالفلكالهيئةكتبمنالكثيرحوتت

الىبعدفيمانقلتانهاالمصروفومن،الفلكيةالآلاتوفيمو!علاهذهفي

الشرقية.إلمكتبةفيحالياومىالاوقافمكتبة

الخاصهالصلومتقويمفيكبيرادوراالكبيرالامويالجامعلمبلف

التاريخيةاطصادرذكرتوقد،الهجريالعاثرالق!نمنذوالفلكيةالرياضية

هـ/971-090النقيببابنالمشهورالدينكأضسأحهدوبئخ!يلالثبخأن

والهيفوالميقاتالحساب،القاهرةفيدرسوقد،م1494-1563
الشيخوعلى،الففارعبدبنأحدالشهابعلىوالطبوالموسيقاوالهندسة

ابنيقولكما،وغرسحلبالىعادكاالفلكىالمعريالهخيديالدينشمس

في،فيهاالطلبةفأشفل،الاعظمحلبجامعبئصرقيةالافادةشجرة"الحنبلى

ثم":فيقولالحنبلييتابعثم.(5)،مدبةمدةوغيرهاوالميتاتالحساب

فأثرى،السلملانيالديوانكتابض!ببهفاحصفىال!اليالبابالىتوجه

وكذا،فيهاماكثرةعلىالنفيسةالكتبفاقتنىواغتنىواستولدفتسرىمنه

.(6)تعالىاللهشاءماالمالمنالكيعياءفيوأقهب،الحشةالميقاتيهالآلات

وأخرىالحسابفيرسالةفوضعالرسائلبتاليفالدينسفيالشيخقامفم

محمدبنأحعدعنهفقلوقد.(7)السبتيةالزابرجةحلوادعىالهيئ!في

م1،95-153ءهـ/1003-927الصباسأبوني!لاشهابالشخ

المنغلومالمقدفيترجمةوردتوقد.القسعلنعلينيةالىالاسطرلابرسالة

وضعفيمامرا،عجسبةأفاعيلعلىقادرا،غرلهبةفنونصاحبكان"بأنه
رحص"وكانالاسبابوسائروالاسطرلابكالربعوالهند!يةالنجوميةالآلات

..."خلافبلايىجةالزاوعلمالكافعلمفطنةالله

عدةدفتيهبينجمعمخطوع!كتابلىوقعوقد:(8)الفزيذكروقد

كانتالشجوةمذهانمنهحاشيةفيقرأتوالميقاتالفلكعلمفيرسائل

فيوجداولخطوع!ذاتب!حوونحاسحجرمنمصنوعةالرواءععليمة

(،)

أ71

ةر،*ءوريذ،خهتحفقالتلمياالدينرضىتأليفحلبأعيانتاريخفاالحببدر
.،92صفحةالاولالجقء

.،92عهـفحةنفسهالمصدر

المم!وفاالعالمالىسوبةوم!لضيوبلا*لحشخراجالعناعيةاالقوانينمنالرابىحة

السبتي.العباسىابابى
.173صالاولا،لجقءالنزي
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وأوراقوأغصادضخمجذعذاتبشجرةش!جيهة،الرياضيةالعلوماصول
ألحاضيه،صاحبقال.انعلومتلكأصولمنأصلمنهاورقةكلفىععليمة

الرياصيهبالعلومللاشتفالالقاصيةالبلادمنحلبالىيقدمونالعللبةوكان

.،الشجرةهذهفيالموسومة

غروولا،حلبفياردهرتقدوالتوقيتالفلكعلومأنتفمممايتبين

أمورفياليهالماسةللحاجةكبيراكانبهوالعاملينالسلمبهذاالامتمامفان

اعصد.وموومواسمومناسكوصومصلاةسنوالدلنالدنيا

فضلابهاوالعامينالعلومبهذهعشالتهم،حلبفىالمسؤولونأولىوقد

بها.شخصياامتمامهمءن

وخاصهالتوقيتعلىكبيرةأهميةيصلقونوالقضاءحلبولاةكانوقد

حياةمركز،ال!ينيةأمميتهعنفضلا،كانالذيالكبيرالامويالجاكلفي

.نساءورجالاحلبأهاليلكليومية

عثمافىومايضيألفومبلغكساءعامكلفييمنححلبوالىكانفقد
،!!بميخصصكانبحلابالاحمديةالمدرسةواقفأنحتى،الاوقافلامام

التوقيسان)بهخاصةغرفةتخصيصمعريب!كلاالجامعلموقتيومياالمالمن

المعسوفةحلبعائلاتمنالحلبييبيت-زادةطهبيتعلىكانالكبيرالجامعفي

م1842/ـه1258عاموفي.أالقراءشيخالرحمنعبدالشيخبهوكلواثم

ساضبجلبوأمراليهاأخرىحجرةباضافةالميقاتىحجرةبتوسيعالواليأمر

ذء-أولارهالىيورثالميقاتيعملأنذكرهيجدروما.فيهاتوضعكبيرة

قبله.منبيهأعىععله،بالموقتالشهيراللهعب!بنالرحمنعبدالشيخأخذ

دامنيكنلم،للصوقتتعطىكانتالتيالامتيازاتهذهجانبألى

ب"صو،عمكخسارةتكلفهقد،خطيئةية9وانكاأخطأاذاممهالتساهل

:":أتاريخهفيأوردإطب!خاالمؤرخفانهذامنوأكثرلسعتهالىالاساءة

الكبيرالجامعفيالشافعيةامامالمشاطىالقادرع!بدالشيخمجموعةفيرأى"

الحجرةفيبحلبموقتاكانالغرأبيليأدثهعبدالشيخأنوهيغريبةحكاية

رمضانأنفصادف،عالمارجلاوكانالكبيرالجاكلمنالفربىالبابفيالتى
مقتغىعلىانبالاقيؤفينفكانلهوماعشرينالشمسيروالموالناسالشتاءفي

برزترقائقوبعدالناسوأفعلرتللمغرببالاذانأذنأنهفصادفالساعة

حلبمنوخرجالقعبدالشيخفخجلساعةنصفبع!وغابتالشمس
.هاربا)9(

السابعالجزء11الطباخراغبمحدتألحفا،لشهباءحلصبتاريح2ا؟لنبلاءملايم1(9)
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فيهتئالولاالكبيرالامويالجامعفيعرفتالتيالفلكيةالاجهقةأما

ما،البسيعلةالاجهزةفصن.والتعقيدالمتخاهيةالبساطةبينتتراوحفهي

الرواقالىولهصع!!:فقالوصقهاالتيالحالهعلىيقالولاالةنريأورره

الثانيةدرجاتبشلاتالجامعصحفيليمصاوسلهمنالكابيالجامعفيال!ثرقى

اق!الشمسبلغتهمتىمستقيهاحقاشماليهاالىجنوبيهامنمحزوزةمنها

حزهاالذيأنوالصحيححقهاالذيهوالسلامعليهالخضرانقيلالظهر

الدرجةوعرض،الميقاتيالحنبليالذعب!بنالرحصعبدبنالقعب!هو
الشرقالىالغربمنوعلولهافراطاعشروستةذراعالدرجاتهذهمنالاولى

التيعنوفضلشهاقراريطخمسةوفخانت!اقيراطاوعشرونواثنانقراع
وثخانتهاقيراطاوعشرونواثنارذراعوطولهاقيراعلاوع!ثرونئلاثةفوقها

الشيخبهأعلمنيماالامرفيوالمهم".(10)القيراطونصفقراريطخمسة

مذهيتبعونزالوالاالمؤذنينأرالامويالجامع!عالحالىالقيمعربعلي

الشمصى.فيهاتغلهرالتىالايامفيالطريقة

مرمريةلوحةعلىنفذتشمسيةمرولةتوجدالشياليالرواقجداروعلى

اللوحةأعلىوفيدائريفصفشكلعلىمنتئرةبالطولمفاوتةبخطوطفسميت

وعرضهاسنتمترا122!لولهاالشمسسعلوعحالفيالتوقيتعلىبلمؤشر
.سنتترا110

على.فلكيةساعةفصوجد،منهالئسمالىالعلرتوفي،الجامعصحنفيأما

ابنددهالحمي!عبدالشيخم1881/ـه1297عامفيص!نعهاأسعلرلابشكل

1813/ـه1304-1228)إبيراميةاالتكيةشيخالبيراميددهحسنالشيخ
العممانيللسلطانم1883/ـه1300عامقمثلهاوصتع(م1886-

في"المشهوريلدزسراي!بالممروفقصرهفيوضعتالثانيالحميدعبد

عب!للشيخكانلقد.ذلكمقابلالععلاءالسلطانلهأجقلوت،الاستانة

،(11)والزابىجةوالجبروالهندسةالرياضياتعلومفيكبيرامتمامددهالحمي!

الشاعرردهيوسفالحاجأخاهن9وقيلفاعتكثيرةمؤلفاتوضعوف
باللغاتيكتبكانالحميدعبدالشيخأنفور!ملان!و،أحرقهاقدالمشهور

والفارسية.والعربيةكيةالتسالشلاث

التيالدائرةقطرأوسنتمتراوثمانونسبعةالحجريالاسطولابقعلر

منقطعالمخطعلةالمرمريةالدائرةمحيطعلىسنتمتراوخمسونثلاثةخططت

والمصرالظهروأوقاتالميلاديةالسنةأشهرتغلهربحيثقسمتالنحاس

الدائرةأعلىوفيالسصاويةالابراجأحدباسمتدعىواح!ةوكل،والدرجات

.125عىنىالثاالجزءالغني(01)

.8.صلاولا)الجزءالحببادر:)إلغيوباجلاستخسالصناعيةانينالقواامنابرابرحة(11)
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سطحباقىأماحديديوتدوسعلهاوفيالابىاجوعليهامخططةكرةالمرمرية
الابراجأسعاءكتبتوعليهاوعصوديأفقيبئسكلخططفقدالمرمريةالدائرة

تية.القرآالآياتوبمض

الوالىعه!في،الدائرةأسفلفيكتابةمنسظهركا،الاسطولابدشن

اهتعواالذينمنبي3عدداشتهرلقدم1882/ـه1298سنةباشاجميل

الحنبلياللهعب!بنالرحعنعب!بناللهعبدمنهمعليهواطلعواالعلمبهذا

أوقاتلتعيينالرواقدرجاتعلىالخعلوع!وضعاليهنسبالذيالميقاتي
هـ/863سنةالمتوفيالايوبيال!ثماعمحمدبنمحع!الدينوضسمى،الصلاة

الفلكعلمفيطولىيدلهوكانت.(12)الشياعبابنعرفوقد،م1459

وقد،الحلبيةالرسالةسماهالصنعةفيكتاباألفوت،والتصوفوالكلام

الذيأنتانمافقالوالدينارالدرهممنالقغلعمل"حلبوالياليهنسب

ثمغشهفأخرجالروباعىوأدخلهودنانيرهدراممهمنبشيءدعاثمتعمله

فعادآخرعليهألقىثمفضةفعاديسيرااكسيراعليهوألقىالنحاسمنسبك

".(12)بحلبالف،بدارعلىانافلريكونأنوأمرديانتهفعلمنمبا

الذيم1757/ـه1016سنةالمتوفيالسروجىهاشمبنصادقومنهم

وقرآ،المجمبلادالىوسافر،المغرييالقادرعبدالشيخعلىالفلكعلمقرأ

الهيئةتلامذتهمنعددادرسوقد،حلبالىعادثم،بهاالاكرادعلصاءعلى

والفلك.والفقهوالمخطق

م1361/ـه1174سنةالمتوفيالميقاتىالدباغمصطفىبنعلىومنهم

والقدسومصروالمدينةدمشقفيععرهعلماءمنالعديدعلىالفلكدرسوقد

بحلب.أميةبنيبجامعمؤقتاوكان

،م18.ىف/ـه1222سنةالمتوفيالحخبليالرحنعبدبنألتهعايدومنهم

بجامعالموقتغبالدبالشهيرمصطفىبنعلىالشيخوعلىوالدهعلىقرأ

والفقهكالحديثوالعقليةالنقليةالعلومفيقبغحتىغيرهوعلىحلب

(13)الميقاتوعلبموالهيئةوالمخطقوالهندسةوالحسابوالفرائضوالقراءات

ابنالمتأخرينعلامةتوضيحفياللمعةعلىشرحمنهاكثيرةمؤلقاتشكوقد

الشيخأحفادهمنعرفوقد،والكسوفالخسوتبابالىفيهوعمل،الشاطر

الفلكعلمتلضوهذا*الاخير،م1920/ـه1338سنةالمتوفيالموقتكامل

أبوهكانكازمنهفيالوحيدوكان،نيةبىعوتدأحعدالشيخوالدهعن

.275-274عفعةالخاسىالجزءالطباخ(12)

.179-178"ضحةالسابعالجزءالممدرنفس(13)
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وظيفةأنالعلمبهذاييه9وعنايةعنايتهسببأن":الطباخويذكر،قبله!ن

جدهعهدمنبيتهمفيءكانت(الامويالجاسعأي)الاععلمالجامعفيتيق.و!لا

علمالموقتكاملالشيخنقلوقد،ا.(14)(ذكرهمروقد)الذعبدالشبت

الحربمعاركخلالقتلاولكنهما،ومحمدأحمدولديهالىوالميقاتاننملك

نآ،العلباخالمؤرخيذكر،ولديهووفاةوبوفاته.إلموع!لفيالأولىالعالمية

فيقوقيستطىدالطباخأنالا،والميقاتبالفلكعالممنخلتتالشهباء

وبببالعلميةمعلبشهفيويملبعهامؤلغاتهبعضيشتريأناستطاعانه

.الآنالمؤلفاتهذهأصبحتأينندريولا،الحاليالقرنمنالاولالربع

ة.طاعبدبنالرحمنعبدالشيخوالميتهماتالفلكبعلماهتصواالذينومن

الكبير.الالهويالجاكلفيالميقاتوالدهوفاةبعدتولىلموقت،تيرمل"*د.

المزرخأخووهوالغقيبشيرالشثيخ،الحلملهذ)تصدىمنخيرا3و

الهس!ءاسحقالاستاذعلىقراوقدعصرهنوابغمنوكانالمعروفالغقي

والتنجيم.الميقاتعهمميصكلار

أوذ.،مر1فيينظرانرئيسانأورئيسبحلبالكبيرللجامعكانلقد

فقد،التوقيتباعماىالقيامعنالرؤساءيتورعولم،في4العاملينوإمر

ا!قادر!بدبنمحمدأقول!ةالصتبدر.كتايهفيأئ!اجلي-ناو!رفءبذنو

فقيهاخيراديناكانوقدنجحلبالكبيربالجامعالرنيسينآحدإلعص!.ىشىالقس

.(59)م4751/ـه؟د؟4تلوتمط،و!و-

لأيرزكاوالميقاتالتو!ختب!لمالمختصولأ،بالتلكىدستفاذفي،وبع!

يخماالعل!ءء+ؤهاتبعهانندرقيوأت!،بحلبالظثعلموانتهىأ!إيب

وما،مط!أحهاضاعوالتي،وضعوهاالتيهـؤلفالهمفياهر/وأنلاتىمه-وعب

بحلبأزسما؟ف)و*وففمنثىءأعلمفىكما،نقلتص!يةرو!تن9لأأميوحكلناا

.طبحلبلأوقاتا؟ة!-دم،بماتس،نى!ضر!بالا"ستا*

آدعووأقهـارهوازتالظ""عدمتصاورأفهرأنهذابحثىمنآرد!طلف

احميدأعبداثطيخصنعهماوعماى،انننكيونوضعهما!قليفنحوأالباحثين

العريقماصلهينابيمنالصنةولاقامة6بحابا!مويالجامعبئحةفي-اد!ايم9و1د

.لمربوأكأتصت!و

عيةيهعلأ*

.621صهـفحةالسابعاإالجقءالمسدراؤضكلى(41)

إ،فب-!الحنهـليبنا!تبنرفرتمؤلفهصلبأعياررتاريخيب!أص.د11،)
.م82-281صفحة
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كتو؟تيمئاث

المؤتمرعنعامةمعلومات-

المؤتمولجان-

الافتتاححفلكلمات

الكسمالرؤوفعبدالدكتورالوزراءمجلسرئيسالسيدممثلكلمة-

حوريةعليمحمدالدكتورحل!جامصةرفيسكلمة-

استانبولفيالاسلاميوالتربيةوالآدابالفنونمركزمعثلكلعة-

ششنرمضانالدكتور

ماغوطخالدارركتوراالعربىالملمىالشراثمعهدمديىكلمة-
الحصنىالرحيمعبدللشاعرالمؤتصوقصيدة-
المؤتمرتوصيات-

بالبتانىخاصةبعثحلقة

ونتائجنتائجهبينوالمقارنةالعل!يةالمراكشىعلىبنالحسنمبادىء

سوي!ىمحم!.دالبتانى

الفبولعليمحص!.دالعلميةوامتماماتهالبتاني

شلهوبسامي.دالبتاتىعندالكرويةالمثلثات
ماغوطخالد.دالبتاني

معلنقشاكر.رالبتاتينقدهفيالصوفيابن

والادويةالطبتار!أبعاث

والدينوالفلسفةالاخلاقمابينالطبيةإلوابا!اتعلم

البابازهيرمحمد.د

دبسيلو!يف.دسينان؟اعندالسمعآفاتدراسة

السباعيفاضل.أزهربنالملكعبدالاتدلسىالصبيب

المتطببينوشهةالعلالبينبغيةالمسمىوكتابهالنفيس)بن

ششئرمضان.د

الطيبيتوفيقأمين.رالزهراوقيخلفقاسملابىالجراحةكتاب
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القطبيقيةالعلومتار!أبعاث

حور!فؤاد.آالعربعندالبارودصناعة

الحلمومراجعال!ربىالتوا:مصادربينالكيميائيةالتقعليرعمليات

القعيمشفاءالآنسةالحديث

السوميلطفي.أالايوبيالعهدفيالسوريالخقف

وادخارماوالحبوبالفواكهحفم!يخهالمسشععلةالطوق

فانىابتسامالآنسة

محمودمصعلفىابراهيم01-العربعندبيةالحىالهندسة

العلميوالواقعالمربىالتراثمصادربينالبياضدجاجقىبية

فتالعروبةوالآنسةالسبعمروانمحصد.ر-الحديثالميداني

فنصةموفق.د-الحصبةتو)نينفيومشتقاتهااللحوممراقبة

الفلكعلمتارص!أبعاث

حريتانيمحمود.د-حلبفيوالتوقيتالنك

!!!!
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